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Sammanfattning
Uppsatsen baseras på en fallstudie av företaget Debasers om-profilering genom dess
externa kommunikation. Företaget, som idag arbetar med allt ifrån rockspelningar till
bröllopsfester och konferenser, har gjort en stegvis om-profilering och utveckling av
sitt varumärke. Idag innehåller varumärket vissa element som till synes kan vara
motstridiga till den ursprungliga idén med en rockklubb i en rivningslokal vid slussen.
Med grund i detta frågar vi oss: om, och i så fall hur Debaser har genomfört sin omprofilering med fokus på den strategiska externa kommunikationen? Vad har varit
gynnsamt och vad har varit bristfälligt? Hur har den externa kommunikationen
förändrats med åren och om-profileringen.
För att kunna bygga ett teoretiskt ramverk kring uppsatsens ämnesområde används
teorier kring branding och modeller inriktade på serviceföretags varumärken med
förhoppningen att dessa är applicerbara på om-profilering. Detta då om-profilering är
en sub-kategori av området profilering (branding). I uppsatsen ämnar vi svara på ovan
nämnda frågor genom samtalsintervjuer med centrala personer inom företaget i
kombination med innehållsanalyser av den externa kommunikationen i form av
affischering.
Det uppkomna resultatet visar att det är möjligt för serviceföretag att om-profilera sig
i helt ny riktning så länge de bibehåller det ursprungliga servicekonceptet. Den
levererade produkten tycks vara sekundär mot den upplevelsen som servicen ger.
Utifrån fallstudien har vi sett att det är det erbjudna helhetskonceptet som behöver
kvarhållas för att förändringarna inom företaget ska gå i lås. Det är därför möjligt att
det viktiga i en om-profilering är att få den nya inriktningen att matcha
grundkonceptet för servicen snarare än att följa ett tematiskt spår för själva produkten.
Nyckelord: om-profilering, profilering, servicevarumärken, extern kommunikation,
Debaser
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Abstract
Motivation Debaser started of as a rock club with live acts located in a shabby
basement in the center of Stockholm in 2002. Thirteen years later the organization has
grown into including restaurants, conference locations and rentals. Despite the drastic
changes it still manages to keep its original image of a unpolished rebel. It is
interesting to look at what changes that have been made and how the organization has
worked in order to keep its image intact.
Problem statement By using this case the thesis aim to explore how to change a
brand while keeping its original image. Also how strategic communication can be
used in that process to keep the legitimacy intact. This will be done by asking if and
how strategic external communication can be used to change such image and to what
degree?
Approach We have conducted qualitative interviews with CEOs, managers and other
employees to understand not only what strategies has been used but also in hope to
gain some insight into the thoughts of implementers and stakeholders.
This is complemented by a quantitative content analysis of visual PR materials
throughout the history of the organization. This is used as a historical mapping to
confirm the material from the interviews and show patterns and trends in the external
comunication which affects the stakeholders image of the company. Furthermore this
thesis aim to test how the current theories about rebranding works in this type of
brand.
Results and Conclusions The results show it’s possible to make a re-branding of a
service brand as long as it goes along with the original concept of the service
provided. The product is secondary to the experience given to the costumers in this
types of brands.
Keywords Re-branding, Branding, Service Brands, External Communication,
Strategic Communication, Debase
Paper type Bachelor’s thesis
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Förord
”Wanna grow up to be
Be a debaser” - Pixies (Debaser)
Citatet ovan är passade på flera sätt. Inte bara har låten Debaser inspirerat namnet till
förtaget vi haft möjligheten att samarbeta med för att kunna skriva denna uppsats om
att växa, och kanske växa upp.
Att göra en om-profilering kan i detta fall kanske ses som att växa upp än att
utvecklas. Från att vara en tonårstrotsig, opolerad rebell till att bli ett vuxnare,
betydligt mer städat, jag. Som anordnar bröllopsfester, konferenser, konserter och allt
där emellan. I och med det vill vi passa på och tacka alla de personer som varit med
och utvecklat, och “uppfostrat”, företaget Debaser till vad det är idag. Tack! Utan er
hade det inte funnits något för oss att skriva om. Utan detta gäng rebeller, en
chansning och en rivningslokal på slussen. Vi vill även tacka er för att ni ställt upp,
och kanske näst viktigast efter att bjudit på kaffe, låtit oss skriva om saken.
Denna uppsats hade nog inte heller funnits om vi inte haft viktiga personer vid vår
sida. Handledare, som inte bara hjälp till, utan till stor del orkat lyssna på vår
allmänna förvirring. Detta förord riktar även ett tack till alla er nära och kära som
lyssnat på våra klagomål, stöttat oss under arbetets gång och haft överseende med
eventuella okvädesord ni hört från våra arbetshörnor. Utan er och er förmåga att få oss
att faktiskt tro på vår uppsatsidé hade vi nog aldrig skrivit detta förord idag.
Slutligen vill vi tacka varandra. Att skriva uppsats i grupp är något speciellt, roligt,
krävande, nervpåfrestande och karaktärsdanande. Men med handen på hjärtat, vi
kunde inte ha gjort det på egen hand, eller utan en viss kattsymbol på Facebook samt
kopiösa mängder kaffe.
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1 Inledning
Forskning kring hur organisationer bygger upp ett stabilt varumärke genom
profilering (branding) är vanligt förekommande inom strategisk kommunikation. Det
relaterade området om-profilering (rebranding) är dock betydligt mindre etablerat
inom forskningsvärlden (Merrilees & Miller, 2008).
Det finns en distinkt skillnad mellan de två områdena även om de är sammanlänkade
– målet med profilering är att utmärka sig från konkurrenterna genom att skapa en
fördelaktig bild av organisationen som attraherar kunderna att välja dem. Omprofilering innebär att man tar organisationens befintliga varumärke och ombildar det
(Merrilees & Miller, 2008. Taflet, 2009). Ombildningen kan ske genom exempelvis
en expansion i en ny riktning av det befintliga varumärket och ett viktigt verktyg i
processen är taktisk marknadsföring med fokus på kommunikation (Daly & Moloney
2007, s. 31). Det som skiljer taktisk och strategisk marknadsföring åt är
tidsperspektivet. Taktisk marknadsföring är kortsiktig; närtid. Det är snabba lösningar
som ger mätbara resultat. Exempelvis antal “likes” på ett Facebook-inlägg, eller
tävlingar på Instagram baserade på delningar av bilder. Att göra uttalanden i press
angående något aktuellt ämne kan också ses som taktisk marknadsföring.
Strategi handlar mer om perspektiv, att kunna se helheten och förstå innebörden av
hur ens företags varumärke kan hålla sig starkt i konkurrens på lång sikt. Det kan
exempelvis röra sig om vilket språk man väljer att ha i kundbemötandet, i vilka
medier man ska finnas och hur närvarande man ska vara på dessa (George 2003).
Vid en om-profilering där markanta förändringar görs blir det viktigt med taktisk
marknadsföring för att nå kortsiktiga mål under processen. Detta för att bibehålla den
strategiska marknadsföringen intakt. Den strategiska marknadsföringen bör ha
kartlagts redan vid profileringsfasen, vilket gör att den taktiska marknadsföringen blir
särskilt betydelsefull vid en eventuell om-profilering (George 2003).
Den rådande forskning som finns på området om-profilering fokuserar främst på
produktvarumärken där organisationen producerar en vara (Merrilees & Miller, 2008).
Det råder därför en brist inom forskningsområdet kring om-profilering av
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servicevarumärken. Syftet med uppsatsen är att studera hur en sådan går till och i
vilken mån kommunikation används strategiskt i processen.

1.1 Syfte och frågeställning
I uppsatsen ämnar vi undersöka hur ett serviceföretag kan genomföra en omprofilering eller uppdatering av dess varumärke samtidigt som den ursprungliga
profilen bibehålls. Samt hur strategisk kommunikation kan användas i processen för
att upprätthålla legitimiteten.
Detta görs genom en fallstudie på konferens-, event- och restaurangföretaget Debaser
Restaurang AB, hädanefter refererat till som Debaser, beläget i Stockholm. Debaser
har sedan starten 2002 utvecklats från att vara en rebellisk rockklubb till att inkludera
restauranger, konferenslokaler och uthyrningar. Företaget har expanderat både
lokalmässigt och inriktningsmässigt. Trots dessa relativt drastiska förändringar tycks
företaget ha lyckats behålla sin image som en oputsad rebell i processen. Detta gör det
intressant att studera till vilken grad förändringsarbetet är synligt i den externa
kommunikationen och hur ledningen i företaget har tänkt kring förändringsprocessen.
Det avgränsade syftet går därför att bryta i följande delfrågor:
1. Hur har Debaser genomfört sin om-profilering med fokus på den
strategiska externa kommunikationen? Vad har varit gynnsamt och
bristfälligt?
2. I uppsatssen sätter vi också några teorier inom om-profilering på spel
för att kunna diskutera deras potential och brister för om-profilering
inom serviceföretag.

1.2 Avgränsning
Uppsatsen har avgränsats både i valet av studieobjekt och i vilka delar av ämnet omprofilering fokus ligger på. Grunden till detta arbete är en fallstudie av företaget
Debaser och dess utveckling från starten 2002 till idag. Uppsatsen kommer inte
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inkludera fler företag för att hålla storleken på arbetet inom en lämplig nivå för en Cuppsats.
Det är svårt att analysera den interna kommunikationen eftersom det inte går att
kartlägga informationen från ledningen till de anställda för exempelvis tretton år
sedan. På grund av detta har arbetet avgränsats till att fokusera på den extern
kommunikation, mer specifikt reklam och affischering då det finns ett arkiv för detta
hos företaget.

1.3 Disposition
I detta avsnitt beskrivs uppsatsens disposition från kapitel två och framåt samt de
olika kapitlens betydelse. Inledningsvis presenteras en bakgrund, med tidigare
forskning och ämnet om-profilerings relation till varumärke, profilering och
kommunikation. Bakgrundskapitlet innehåller även en beskrivning av den bransch
företaget befinner sig i på då man ofta samarbetar med olika separata aktörer som
läsaren bör ha kännedom om för att förstå resultatet av innehållsanalys och intervjuer.
En sammanfattning av företagets historia presenteras också.
I kapitel tre presenteras de olika teorier som använts i uppsatsen. Dessa metoder och
modeller kommer både från ämnet om-profilering specifikt men kombineras också
med marknadsföringsteorier, både i stort och specifikt inriktade mot serviceföretags
varumärken. Efter detta följer en redogörelse av de olika källor som använts i kapitel
fyra.
Kapitel fem beskriver de metoder som uppsatsen använder sig av och hur
undersökningen konstruerats; såväl forskningsdesign och diskussion av metodval,
samt etiska dilemman. Därefter följer genomförandet i kapitel sex gällande de olika
metoderna som använts och kopplats till syftet och teorierna som beskrivits ovan.
Kapitel sju till tio ägnas åt resultat, analys, diskussion, slutsatser samt reflektion kring
fortsatt forskning. Här presenteras först resultatet av de genomförda metoderna för att
sedan ha analyserats enskilt och sammanhållet. Slutligen avhandlas vad de uppkomna
resultaten pekar på gällande fortsatt forskning inom ämnesområdet.
9

Avslutningsvis hittas bilagor och källförteckning. Bilagorna består till största delen av
det bildmaterial som använts i analysen, men också av intervjuguider, transkriberingar
av intervjuerna samt annat material som använts för att nå resultatet.
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2 Bakgrund
2.1 Forskningsbakgrund
Marknadsföring (branding) är ett relativt känt ämne, framförallt i jämförelse med subområdet om-profilering (rebranding). Deras nära släktskap gör det möjligt att
applicera mycket av forskningen kring marknadsföring till området om-profilering
(Merrilees & Miller 2008).
Studierna kring om-profilering har varit sparsamma och fokuserat på ytliga
förändringar så som logotyper, design och produktvarumärken. Men eftersom ett
varumärke byggs på så mycket mer än hur utsidan är designad, är också omprofilering betydligt mer komplicerat än så (Merrilees & Miller 2008; Taflet 2009;
Daly & Moloney 2007, s. 35).
Även om områden som marknadsföring och om-profilering är ganska lika finns det
vissa skillnader. Målet med marknadsföring är att skapa en bild som tilltalar kunden
och särskiljer företaget från dess konkurrenter (Taflet, 2009). Det är möjligt att
förändra ett varumärke inom området marknadsföring, målet är då att skapa en
starkare bild av företaget. Om-profilering syftar till att omskapa det existerade
varumärket i en ny, fördelaktig riktning, genom strategisk marknadsföring och
kommunikation (Merrilees & Miller 2008, s. 538). Exempelvis att man utökar bilden
av företaget till nya områden och/eller nya målgrupper (Daly & Moloney 2007, s. 31).
För att kunna skapa en förståelse för om-profilering av servicevarumärken måste man
ha en förståelse för olika typer av varumärken, deras skillnader och likheter. Studier
av enbart om-profilering av servicevarumärken har visat sig vara svåråtkomliga och vi
har behövt inkludera studier och forskning gällande andra typer av varumärken eller
om-profilering i allmänhet.
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I litteraturen om området marketing (profilering) har vi funnit att det finns en nära
relation mellan olika typer av corporate brands (Merrilees & Miller 2008, s. 538). En
av dessa ”typer” är service brands som kan ses som en underkategori till corporate
brands (Kapferer 2008). Även om olika typer av varumärken är snarlika, menar både
Kapferer (2008) och Merrilees & Miller (2008) att dessa särskiljer sig från
varumärken för specifika produkter (product brands).
Då forskningen, har fokuserat på product brands (produktvarumärken) är det utifrån
våra undersökningar av ämnet bristfälligt kartlagt hur en sådan process ser ut inom
corporate brands.
Varje företag har en viss profil och bild hos sina intressenter, detta corporate brand
gör att anställda och andra i omgivningen kan relatera till företaget eller
organisationen. Sedan kan de olika typerna av produkter som företaget förser
kunderna med ha ett eget specifikt varumärke eller en image, det är detta som kallas
product brand (Kapferer 2008).
Produktvarumärket och företagets egna varumärke återspeglar och påverkar varandra.
J. Kapferer (2008) förklarar detta sammanband i boken The new strategic brand
management: creating and sustaining brand equity long term genom företaget Nestle
och deras produkt Kit Kat (en form av chokladkaka). Nestle har flera olika produkter,
de har i sin tur ett eget varumärke. När du köper Kit Kat har det att göra med din
relation till produkten eller ditt behov. Men varför väljer du Kit Kat framför andra
chokladkakor? En anledning kan vara produktens varumärke och dess profilering.
Men företagets varumärke och intressentens relation till det kan självklart återspegla
intressentens val av produkt. Den potentiella kunden kanske väljer Kit Kat då
företaget som producerar den genom sin storlek ger en känsla av trygghet (Kapferer
2008), eller så väljer man bort produkten då företaget anses ha en dålig image på
grund av skandaler rörande bristfälligt socialt ansvar exempelvis rörande bröst
mjölksskandaler (Boyd, C. 2012).
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Det finns en mängd olika varumärken för olika typer av företag. Olika marknader
påverkar vad som är viktigt i de specifika fallen. Ett exempel är att det kan finnas
skillnader gällande lagar och regler. Några sådana specifika lagar finns inte för
servicevarumärken som är det område uppsatsen inriktat sig på. Där är den mest
markanta skillnaden istället relaterad till ekonomiska aspekter (Kapferer 2008).
Det som framförallt gör servicevarumärken unika är att det centrala är relationen
mellan kunderna och de anställda. Denna interaktion blir i sin tur en stor del av
varumärket och förstärks av att produkten ofta är ”osynlig”, man betalar för
interaktionen. Dock är avsaknaden av produkt inte det som gör ett serviceföretag och
skapar dess varumärke. Ett exempel på detta kan vara Starbucks, där man visserligen
serverar kaffe (en produkt) men ändå klassas som ett serviceföretag och innehar ett
servicevarumärke enligt J. Kapferer (2008). Detta eftersom det är att tillfredsställa
kundens behov som är kärnan, vilket uppnås genom att skapa en specifik produkt för
individen. Slutprodukten är sekundär i sammanhanget.
Eftersom service till skillnad mot en produkt ofta är “osynlig” och konsumeras
omedelbart är det svårt för serviceföretag att visa upp något för kurderna som är mer
långvarigt en interaktionen med den anställda. Därför är det vanligt att
servicevarumärken använder logotyper och slogans i en större utsträckning för att
återspegla och illustrera den typ av service företaget ger. Viktigt är att företaget
uppfyller den image man visar utåt. Om man går på en restaurang som har en logotyp
med leende läppar och möts av en sur kypare, kan hela upplevelsen av varumärket bli
dålig. Därför är det centralt att få alla inom organsationen att ”leva varumärket” och
uppträda enhetligt. Det räcker inte att bara sätta en logotyp på dörren, det måste finnas
en stark, genomgående koppling mellan det visuella och agerandet (Kapferer 2008).
Icke-produktvarumärken skiljer sig från produktvarumärken på flera punkter.
Merrilees och Miller (2008, s.538) lyfter framförallt fram fyra faktorer som skiljer
typerna av varumärken åt. Först är det vikten av företagskultur i corporate brands och
även i dess sub-kategorier så som service brands. I dem läggs stor vikt vid kulturen;
kärnan i företaget ses som något essentiellt (Hatch & Schultz, 2003). På grund av
detta finns det också ett större behov av intern marknadsföring inom dessa
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varumärkestyper, eftersom den styrker känslan av organisationens kärna för sina egna
medlemmar (Bergstrom et al., 2002; Gapp & Merrilees, 2006; Vallaster & de
Chernatony, 2006).
Vidare är olika typer av corporate brands benägna att vara mer centrala i sin
marknadsföring, med detta menas att de styrs av personer högt uppsatta i ledingen, så
som den verkställande direktören (Hatch & Schultz, 2003).
Dessa typer av varumärken som inte kopplas till produkten utan företaget är i högre
utsträckning beroende av mer abstrakta värderingar, som frihet eller kreativitet.
Produktvarumärken kopplas istället ofta ihop med mer konkreta värden som har att
göra med funktionen på produkten, till exempel hållbarhet, kostnad eller
användarvänlighet (de Chernatony, 2002; Urde, 2003). Slutligen är corporate brands
så som organizational brands eller service brands ofta mer komplexa i sin
uppbyggnad än product brands. Trots det faktum att dessa företag anstränger sig för
att ha en kontrollerad och stark kärna är det svårare för dessa att skapa en enhetlig bild
av företaget bland dess intressenter än vad det är för produktvarumärken (Balmer &
Greyser, 2002).

2.2 Ämnesbakgrund
2.2.1 Debaser
Klubb- och konsertkonceptet Debaser Restaurang AB etablerades hösten 2002 av fem
grundare där tre av dessa än idag leder företaget; Annelie Telford, Joakim Jonsson
och Micke Lindvall. De första tre åren var Debaser en nattklubb med livemusik
belägen vid Slussen, Stockholm. Det var främst rockmusik som presenterades på
scenen och klubben lockade med konceptet att ha öppet alla veckans dagar. Den
typiske gästen beskrivs som en musikintresserad person i 18-30 års åldern. Publiken
varierar dock kraftigt beroende på typ av konsert (Telford & Jonsson 2011).
Under 2006 påbörjade företaget en expansion där fler lokaler införskaffades och
verksamheten utökades till att inkludera konferens- och eventverksamhet i och med
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öppnadet av Debaser Medis. Under sommaren 2007 lanserades Debaser Malmö
beläget i Folkets Park i Malmö vilket senare såldes under våren 2015. Uteserveringen
Debaser Humlegården öppnade sommaren 2009 och där lades fokus på
restaurangverksamheten (Ibid.).
På grund av Stockholms stads planerade ombyggnation av Slussen tvingades Debaser
2014 lägga ned verksamheten på den ursprungliga adressen, men tog i samma veva
över utestället Strand som då blev Debaser Strand. Sommaren 2015 återuppstod
Debaser Slussen temporärt i form av en uteservering belägen strax ovanför de gamla
lokalerna. I dagsläget består Debaser av de två fasta uteställena Debaser Medis och
Debaser Strand samt sommarverksamheten Debaser Humlegården (Telford & Jonsson
2011).

2.2.2 Marknaden för konsert och live event
Företaget Debasers konsertverksamhet är i hög grad beroende av samarbeten med
externa aktörer i form av bokningsföretag. Stora delar av akterna på scenen är inhyrda
av bokningsföretag som står som avsändare och bär ansvaret för marknadsföring,
gage och biljettförsäljning.
Det största av dessa företag är Live Nation (Sweden). Med hela företagets koncern
och dotterbolag hanterar man både biljettförsäljning, bandbokning och representerar
ett visst antal artister. Spelningarna varierar mellan allt från mindre konserter till
större festivaler. Det samma gäller för det andra stora företaget, Blixten & Co, ofta
genom dess dotterbolag Luger. De arbetar också på tre olika plan med biljetter,
bokningar och artister. Dessa har dock till skillnad från Live Nation en något mindre,
mer skandinavisk bas medan Live Nation jobbar mer globalt och verkar i ett flertal
länder (Portnoff 2012, ss-26-27) (Live Nation Sweden AB U.Å) (Luger U.Å). Ett
annat företag som ofta nämns är FKP Scorpio. Med sin bas i Tyskland arbetar de i
hela Europa som en av de stora aktörerna och har en separat avdelning i Sverige (FKP
Scorpio Sweden) som startades 2011 (FKP Scorpio U.Å).
I och med att intäkterna för musikförsäljning minskar, ökar vikten av livespelningar
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för musikbranschen som inkomst. Det finns dock tendenser som pekar på att även
intresset för livemusik ökar bland publiken. Enligt den svenska musikbranschens
rapport över de senaste fem åren har det, trots ökade biljettpriser, skett en ökning av
antal spelningar och konserter (Portnoff 2014, ss. 14-28).
Samma rapport visar också att konserter står för nästan halva omsättningen för hela
branschen. Trots att detta enbart är representativt för svenska band och aktörer,
Debaser anordnar även spelningar med utländska band, kan man anta att denna trend
förekommer även utanför Sveriges gränser. Musikförsäljningens minskade intäkter, i
och med streaming-tjänser som Spotify och Itunes, är ett välkänt, globalt fenomen.
Rapporten från 2012 är fokuserad på konsertmarknaden och har genom intervjuer
med stora företag försökt att ge en inblick i marknadens utformning. Trots det faktum
att konserterna ökar är marknaden fortsatt hård. Man måste ha stora marginaler och
ofta ta stora risker då, man kan lätt förlora stora summor pengar vid en misslyckad
spelning (Portnoff 2012, ss-26-27).
Luger (Blixten & Co) nämner vikten av att lyfta fram och hitta nya talanger samt att
detta arbete är viktigt för återväxten (Portnoff 2012, ss-26-27). Då Debasers fokuserar
på små till medelstora band med hög kvalité är det inte svårt att se varför Luger är en
av de aktörer som har flertalet spelningar på Debaser.
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3 Teori
Uppsatsen har baserats på två teorier inom branding; brand extension theory och
brand equity. Detta eftersom det råder en brist på renodlade teorier inom
undersökningsområdet om-profilering (Merrilees & Miller, 2008). Då området är
besläktat med branding ansågs nämnda teorier vara applicerbara. Teorierna kring
branding har kompletterats vidare med mer specifika principer som analyserat
fenomenet om-profilering.
Dessa modeller nedan syftar att skapa förståelse i denna uppsats kring hur
kommunikation kan påverka företagens profiler och hur det kan utnyttjas strategiskt i
fenomenet om-profilering.

3.1 Teorier inom marknadsföring
3.1.1 Brand Equity
Den amerikanske forskaren D.A. Aaker (2012) har tagit fram den så kallade
Aakermodellen vilken förklarar termen brand equity, ett varumärkes samlade kapital,
som en kombination av tre olika element; kännedom, lojalitet och associationer eller
brand awareness, brand loyalty och brand associations (D.A. Aaker, 2012) För att ett
företag eller organisation ska säkerställa att de har ett starkt varumärke krävs det att
de har ett starkt kapital. Potentiella kunder behöver ha kännedom om märket och dess
specifika produkt. Majoriteten av människor känner exempelvis till Coca Cola vilka
har en väldigt stark brand awareness. Befintliga kunder behöver vara lojala mot
varumärket trots eventuell prisskillnad och återkomma till det istället för att vända sig
till konkurrenter som erbjuder samma eller liknande produkt. Apple är ett sådant
starkt varumärke som har en mycket stark brand loyalty hos sina kunder. Varumärket
måste även ingjuta attraktiva associationer hos potentiella och befintliga kunder vilket
gör det rimligt att de köper produkten, exempelvis associerar många varumärket
Volvo med trygghet och hållbarhet vilket gör att de lyckats med dess brand
associations.
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När man ser på ett varumärke utifrån dessa tre element kan man säkerställa dess brand
equity som alltså är dess sammanställning av tillgångar och skulder. För att ha så solid
legitimitet på marknaden som möjligt är en stabil brand equity naturligtvis att
eftersträva.
3.1.1.1 Brand Equity inom serviceföretag
Aakers modell är inte specifikt uppbyggd för att analysera servicevarumärkens
kapital. Därför bör den i detta fall kompeliteras med en mer specifik modell som tar
hänsyn till typen av varumärke uppsatsen fokuserar på. En av få modeller specifikt
skapade för att undersöka servicevarumärkens kapital publicerades av L. Berry (2000,
ss. 130-136) i artikeln Cultivating service brand equity.
1. ”Dear to be different”/ Våga sticka ut
Enligt Berry (2000) bör detta ske som ett konstant arbete för serviceföretag. Unika
tjänster och upplevelser är viktiga för att bygga ett starkt varumärke.
2. ”Determine your own faith”/ Bestäm ditt eget öde
Starka servicevarumärken skapar en bild av att tillföra något viktigt och ovärderligt
till sin marknad och sina kunder. Att berika en upplevelse och göra den bättre än
företagets konkurrenter genom att man anstränger sig för att tillfredsställa kundernas
behov, gör att de väljer dig framför någon annan. Själva tjänsten behöver inte vara
annorlunda, men upplevelsen du ger kunden bör vara det.
3. ”Make emotional connection”/ Skapa band baserade på känslor
Tillit och andra positiva känslor är bra för att bygga starka varumärken inom
servicebranschen. Detta görs genom att man lyckas förankra företagets värderingar i
kundens grundvärderingar och på så sätt bygga en relation. I sin tur generar det en
lojal kund som kommer att identifiera sig med varumärket.
4. ”Internalize the brand”/ Internalisera varumärket
Närheten mellan kunder och anställda gör att det är extra viktigt att alla inom
företaget personifierar och lever varumärket. En sådan koppling mellan interna
intressenter och varumärket gör att det är mer naturligt för dem att bete sig på ett sätt
som gynnar varumärket och bilden kunden får av företaget.
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3.1.2 Brand Extension Theory
Ett varumärke med en stabil brand equity kan se en utmaning i att utöka varumärket
genom att inkludera nya produkter - att göra en så kallad brand extension (D.A.
Aaker, 2012). För att en sådan förlängning ska vara tänkbar kräver det att den nya
produkten ska vara kompatibel med varumärkets tidigare produkter. En lokal
matvarubutik som plötsligt riktar in sig på husdjur skulle med största sannolikhet
misslyckas då dess associationer inte har med djur att göra. Om associationerna är
mat, bra råvaror, bra öppettider och bra service kan en förlängning potentiellt vara att
de riktar in sig på matservering och catering med mat från den egna butiken.
För att klargöra om en brand extension är genomförbar bör tre frågor besvaras:
1. Passar varumärket för den nya produktens kontext?
2. Skapar varumärket ett mervärde genom att erbjuda den nya produkten?
3. Kommer förlängningen av varumärket förstärka dess namn och framtoning?
Om utfallet av dessa frågeställningar är positivt är det relevant med en förlängning av
varumärket.

3.1.3 The Cogwheel Model- Bygga och upprätthålla serviceföretags
varumärken
Det finns enligt forskaren De Chernatony (2003) forskning, om än blygsam, gjord på
både uppbyggnaden och upprätthållandet av serviceföretags varumärken. En av de få
modeller som finns kommer från hans bok ”Creating Powerful Brands in Consumer,
Service and Industrial Markets” från 2003. För att vidare förstå hur Debaser har
byggt upp sitt varumärke och vilken grund de haft att bygga en om-profilering på har
vi använt De Chernatonys Cogwheel model modell. Modellen ska dock inte ses som
en absolut process. Modellen är konstruerad för att se på byggandet och
upprätthållandet av ett varumärke på ett sådant sätt att alla företag inte behöver gå
igenom samma ordning på de olika elementen eller ha identiska processer när det
gäller att bygga och utveckla sina varumärken.
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(Bildkälla: De Chernatony 2003)
1. Identifiera de externa möjligheterna. Både möjligheterna och behovet på
marknaden men även konkurrenter, ekonomisk situation och så vidare.
2. Identifiera den interna kompetensen. Vad finns det för förmågor och
meriter bland de interna intressenterna?
3. Definiera varumärket. Genom att utveckla ett koncept endera visuellt eller i
språkval, symbolik, kundernas erfarenheter och så vidare. Detta är
grundläggande för att kunna bygga själva kärnan och essensen i varumärket.
4. Tänk över hur genomförbart varumärket är. Även om nyckeln i detta
stadium ofta är den finansiella biten så är även storlek eller den valda
tidpunkten att genomföra idén relevant
5. Försäkra sig om den interna viljan och lojaliteten. De interna intressenterna
och investerarna måste genuint tro på iden och brinna för den service som ges.
6. Positionering och urskiljning. Möjliggör att varumärket får en mening och
på så sätt skiljer sig företaget från konkurrenterna Det får även företaget att
låta unikt i kundernas ögon.
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7. Strukturera organisatoriska resurser. För ett serviceföretag är det alltid
centralt med kopplingen mellan kunder och personal. Rätt personer som
skapar rätt bild av förteget är essentiellt. En dålig upplevelse av en anställd
påverkar hela kundens bild av företaget negativt. Det är viktigt att motivera de
anställda till att vara entusiastiska kring det varumärket står för.
8. Testa marknaden. Eftersom kopplingen till kunderna är central behöver ofta
dessa varumärken tid för att “beta-testas” och finjusteras innan konceptet och
varumärket fungerar i verkligheten. Även om grundkonceptet är bra så vet
man aldrig hur marknaden reagerar på det.
9. Operationalisering. I detta stadium beskriver De Chernatony (2003) att det
ofta sker en sammanslagning av kommunikation (både extern och intern) och
förmågan att leverera tjänsten. Dessa två elements enhetlighet är viktig för att
skapa ett starkt varumärke.
Dessa nio element är inte att betrakta som en definitiv mall att följa men ringar in
viktiga aspekter att ha i åtanke när det kommer till servicevarumärken. De sju första
elementen handlar om att på olika sätt tänka igenom alla delar i vad som gör ett
serviceföretag innan det sätts i verk; intern kompetens och engagemang, externa
möjligheter och resurser, huruvida konceptet är genomförbart, en marknad och
definiera vad varumärket ska vara.

3.2 Principer för om-profilering
Teorier kan utvecklas eller skapas på flera sätt. Några av dessa är: genom principer,
förslag eller genom fallstudier. Det är dessa tre olika former som Merrilees och Miller
(2008, s. 540) har byggt sina principer kring om-profilering på. De teorier som
tidigare fanns ansåg författarna inte var tillräckligt breda, detaljerade eller omfattande
kodade. Detta gjorde dem svåra att testa på olika fall och svåra att använda för att
utvärdera den om-profilering som skett. Möjligheterna till evaluering var en av
anledningarna att dessa principer valdes över andra teorier då ett av delsyftena med
uppsatsen är att göra en utvärdering.
Eftersom materialet att bygga teorierna på är litet valde Merrilees och Miller (2008, s.
540) att benämna dem som principer snarare än fasta teorier. Principer har trots en
fördel då de ger mer utrymme för eget omdöme och inte är lika bundna av regler som
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teorier. Detta är fördelaktigt för oss när vi gör en fallstudie då man lättare kan anpassa
dem efter det individuella fallet. Om en punkt inte stämmer överens fallerar inte
samtliga principer som en absolut konsekvens.
Merrilees och Miller (2008, ss. 540-542) lyfter de fram sex olika principer för att få
en framgångsrik om-proflilering:
1. Vikten av att hålla en balans mellan grundvärden och nya visioner: Om
det inte finns en balans mellan de nya och de gamla värdena riskerar företaget
att tappa sin relevans och legitimitet på markanden (Gotsi & Andriopoulos
2007, ss. 346-347; Collins & Porras 1997). Samtidigt är en omvisualisering
naturlig och viktigt för företag om de ska hålla sig starka på marknaden. Man
kan inte helt motsätta sig nya idéer för att man inte vill riskera att tappa det
man gör så bra i dagsläget, då kommer istället nya, mer innovativa företag att
gå om dessa som stannat i tiden (Merrilees & Miller 2008, ss. 540-542).
2. Gemensamma nämnare mellan företaget och det område man ämnar
expandera till (Merrilees & Miller 2008, ss. 540-542) (se. Brand Extension
Theory, 3.1.2)
3. Målgrupperna styr vilka värderingar företagen måste ha och fokusera
på: Ett exempel på detta är att företaget måste utföra mer ideellt arbete och
socialt ansvarstagande om den nya målgruppen anser att det är viktigt
(Merrilees & Miller 2008, ss. 540-542).
4. Kopplingen mellan interna intressenter och varumärket styr behovet av
intern kommunikation: Viktigt är att de interna intressenterna förstår och
köper den nya bilden av företaget. Om de har en stark koppling till den gamla
bilden krävs mer resurser för att ändra detta, så att de kan förmedla den nya
bilden vidare till kunderna. (Gotsi & Andriopoulos 2007, ss. 347-349;
Merrilees & Miller 2008, ss. 540-542).
5. Alla varumärkets olika element bör interageras i marknadsföringsmixen: Arbetet ämnar att metodiskt koppla och knyta an i strategin till så väl
produkt som tjänstedesign, kundservice, distribution, prissättning och
relationshantering till varumärkets koncept (Merrilees & Miller 2008, ss. 540542).
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6. Vikten av att kommunicera med intressenterna om det nya varumärket
på flera sätt: Kommunikationen bör ske både genom de vanliga mediala
kanalerna och de icke massmediala nätverken. Integreringen mellan kunder
och anställda är mycket effektiv i denna för att sprida en ny bild av företaget
vidare till utomstående intressenter (Merrilees & Miller 2008, ss. 540-542).
Principerna har olika syften och analyserar olika delar eller stadium av en omprofilering. Princip ett två och tre handlar om processen att omarbeta visionen och
profilen. Sedan i princip fyra försöker vi förstå hur man får en stark intern support för
denna nya tanke och vision. Slutligen så fokuserar princip fem och sex på hur man ska
implementera dessa strategier i företagets kärna.
Eftersom alla principer inte är lika relevanta i detta fall kommer inte de användas i
samma utsträckning. Till exempel princip fyra som handlar om intern och inte extern
kommunikation som vi studerar är inte relevant för vår uppsats.
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4 (Val av) Källor
Uppsatsens teoretiska källor och kunskaper inom ämnet kommer i stor utsträckning
ifrån ett arbete som vi gjorde tidigare hösten 2015 om området branding och rebranding, eller vad vi valt att på svenska kalla profilering och om-profilering.
Med hjälp av Ekonomikums bibliotek vid Uppsala universitet och de databaser som
genom dem fanns att tillgå fann vi merparten av våra källor till det arbetet, och
därmed även till denna uppsats. Ett exempel på en databas där våra artiklar ofta
återfinns är Scorpus, men de kan i sin tur även hittas genom sökningar från Uppsala
universitetetsbiblioteks webbsida där man tas vidare till antigen databasen eller en
onlineversion av artikeln och tidskriften från exempelvis sidan Emerald eJournal.
Eftersom området profilering (branding) är stort, och som förklarat i bakgrunden inte
alltid helt relevant när det gäller om-profilering (rebradning), har vi begränsat
mängden material. Därför har den tidigare nämna litteraturöversikten varit viktig för
den slutliga uppsatsen, den är en stor del byggstenen till uppsatsens bakgrundskapitel.
Arbetet med litteraturöversikten har också hjälpt oss identifiera och välja ut vad vi
dels upplevt som frekventa teorier, källor eller viktiga personer som pekats ut av
andra författare kunniga inom området.
Vi har inte funnit renodlade böcker på området om-profilering utan när det gäller våra
kunskaper om detta ämne har de till stor det byggts på olika former av vetenskapliga
tidskrifter för marknadsföring och kommunikation. Så som Journal of Marketing eller
Corporate Communications: An International Journal.
När det gäller andra kunskaper som är mer relaterade till att skapa förståelse för
företaget eller marknaden är de mindre akademiska. Det har till stor del varit
hemsidor eller publikationer från organisationer som byggt vår kunskap till dessa
delar av texten. Självklart finns det en medvetenhet och kritik om att exempelvis Live
Nation inte kommer tala om sig själva i en negativ ton utan fokusera på det positiva.
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De fakta vi använt har i största möjliga mån försökt styrkas av andra organisationer
som konfirmerat den bild som företagen själva ger. Därför har vi valt att se dessa
källor som accepterade och trovärdiga för sitt syfte nämligen att beskriva marknaden.
Ett annat sådant exempel är att musikkategorierna för banden identifierats genom
Spotifys klassificeringar av dem för att på ett så smidigt sätt som möjligt identifiera
och kategorisera in banden likvärdigt. Samtidigt är det troligtvis någon som skrivit
artistens biografi på denna musiktjänst och dess upphovsman går inte att identifiera.
Likaså är källorna med information om förtaget Debaser baserat på icke-vetenskapliga
källor, detta då sådana mer inte existerar.
Andra viktiga källor till uppsatsen har varit de metodologiska kunskaper som vi fått
genom litteratur som är relevant när det gäller forskning inom detta fält. Vi har bland
annat använt oss av böcker gällande forskningsmetoder och genomförande
rekommenderade av Institutionen för media och informatik på Uppsala universitet
(2015). Bland annat har böckerna Metodpraktikan: konsten att studera samhälle,
individ och marknad av Esaiasson et al. (2012), Alvesson & Sköldbergs Tolkning och
reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod (2008) och boken Introduktion till
samhällsvetenskaplig analys av Hjerm, Lindgren & Nilsson (2014), obligatorisk
kurslitteratur under höstterminen 2015 (Uppsala universitet 2015).
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5 Metod och material
5.1 Forskningsdesign
Med studien har vi ämnat fylla en lucka inom området om-profilering och
kommunikationens roll i en sådan process. Den rådande forskningen fokuserar på
produktföretag vilka skiljer sig från företag som levererar en tjänst snarare än produkt.
Genom en utforskade och upptäckande studie vill vi få en inblick i hur det
kommunikativa arbetet kan läggas upp när ett serviceföretag genomför en omprofilering av ett etablerat varumärke. Uppsatsen baseras på en fallstudie av företaget
Debasers om-profilering vilken hamnar inom denna lucka.
Förhoppningen med studien har varit att få empirisk kunskap om hur en sådan process
kan se ut i ett serviceföretag. Detta för att kunna påvisa skillnader och liknelser
mellan vårt resultat och de redan existerande teorierna kring om-profilering samt
kommunikation av varumärken. Med empirisk kunskap menas att kunskaper dras
utifrån erfarenheter och inte teorier (Esaiasson mfl. 2012, ss. 87-90). Kritiken mot
denna typ av kunskap är att den då kan vara baserad på just det specifika fallet, något
vi varit medvetna om i vårt utförande. Vi fann det likväl relevant att genomföra en
sådan studie då den, trots att den är situationsbaserad, kan användas för att sedan finna
generella mönster. Dessa mönster kan testas med teorier och tidigare fall inom
närliggande varumärkestyper som ger viss stryka utanför den specifika situationen.
Studien kan även ses som en byggsten som tillsammans med eventuella framtida
studier inom samma område slutligen skulle kunna täcka den lucka som finns.
Trots sin relevans är det därför viktigt att ha i åtanke andra faktorer som kan ha
påverkat resultatet och att det kan finnas variationer mot andra sådana liknande
processer. Exempelvis kultur, land, typ av serviceföretag och så vidare. Vi påstår
därför inte heller de framkomna resultaten som en absolut sanning inom området utan
uppsatsen bör ses som ett bidrag till förståelsen av kommunikationsarbete och omprofilering inom serviceföretag.
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5.2 Metoddiskussion
Under uppsatsprocessens gång har valet av metoder ändrats då syftet och tillgången
på material blivit allt mer tydligt och klart. Tidigt stod det klart att uppsatsen skulle
innehålla kvalitativa samtalsintervjuer, men också att dessa behövde kompletteras
med andra metoder eller material på något sätt. Valet föll då på en kvantitativ
innehållsanalys av visuell reklam, mer specifikt affischer.

5.2.1 Kvalitativa samtalsintervjuer
En kvalitativ samtalsintervju bygger på att skapa en djup dialog mellan minst två
personer där man efter vissa förutbestämda teman eller öppna frågor bearbetar ett
visst ämne (Kvale 1997, s 120). Metoden kännetecknas av att den möjliggör oväntade
svar och genom sin öppna intervjuguide ger plats till uppföljningsfrågor. Det gör den
bland annat lämplig för att utforska nya fält eller få svar på hur människor själva
uppfattar sin värld. Det kan också vara en bra metod för att utveckla eller pröva
teorier och begrepp men även som komplement till annan forskning. Eftersom
samtalsintervjuerna inte har begränsade svarsalternativ, kan man med dem synliggöra
problem medan exempelvis en frågeundersökning med mer fasta frågor ofta lämpar
sig för att ge svar på hur frekvent ett visst problem eller fenomen är (Esaiasson mfl.
2012, ss. 151-157) .
Urvalet för respondenterna i en samtalsintervju brukar ofta bygga på centralitet. Ett
vanligt problem är att i ett tidigt skede av forskningen kan bilden av vilka som är de
centrala personerna vara inkomplett eller delvis felaktig. Detta på grund av
exempelvis förutfattade meningar eller relation till undersökningen. Det är därför
lämpligt att bygga urvalet på en så kallad ”snöbollsprocess”, där en central informant
synliggör och drar in en ny relevant informant i ”snöbollen” som blir allt större.
Meningen är inte att inkludera många personer, i denna metod är snarare ett mindre
urval att föredra. Ibland kan till och med så få som under tio informanter vara
tillräckligt så länge man har uppnått en mättnad, alltså att flera intervjuer inte bidrar
med nya aspekter eller nytt material (Esaiasson mfl. 2012, ss. 158-159).
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5.2.2 Kvantitativ innehållsanalys
En kvantitativ innehållsanalys bygger på att utifrån vissa förutbestämda teman eller
kategorier systematiskt analysera ofta stora mängder material så som bilder eller
artiklar. Dessa variabler sätts sedan vanligtvis in i ett så kallat kodningsschema där
man kan se hur frekvent de olika kategorierna uppenbarar sig i materialet. Eftersom
metoden i sig själv inte är kopplad till några egna teorier eller ett specifikt område,
behöver sedan de frekvenser och mönster som syns kopplas till annan tidigare
forskning, teorier eller studier inom området (Hansen & Machin 2013, ss.112-113).
Kvalitativt kan bildanalyser användas för att identifiera olika strategier eller
ideologier för att sedan dra slutsatser av deras konsekvenser. Om istället materialet
bearbetas med en mer kvantitativ metod som här genom innehållsanalys skulle det
istället visa på frekvenser, trender och mönster (Hansen & Machin 2013, s.202).

5.3 Metodval
Valet av kvalitativa samtalsintervjuer som metod grundar sig på att det råder viss
otydlighet kring hur om-profileringen har organiserats och implementerats. Kontakt
med företaget har visat att det inte finns styrdokument kring kommunikationsarbetet,
utan det råder informell kommunikation med intern jargong. Begränsningen av fysiskt
material gör att vi vill få en insyn i tankeprocessen genom semi-strukturerade
intervjuer. Vi ämnar använda oss av ett snöbollsurval (Esaiason et al., 2012, s 188)
när det kommer till intervjuerna. Genom att börja med en av ägarna och
upphovsmakarna till företaget hoppas vi att hänvisningar till övriga medarbetare leder
till en mer nyanserad bild av processen.
Med tanke på att denna om-profilering har pågått under en period av flera år, ser vi att
det är olämpligt att enkom basera uppsatsen på intervjuer. Det kan komma att handla
om felaktiga minnesangivelser när skeenden tidigt i processen diskuteras. De bör
kompletteras med andra metoder för att ge tyngd i undersökningen.
Motivet till att använda en mer kvantitativ metod som innehållsanalys, är att vi i
dagsläget bara kan anta, utifrån verksamhetens starka musikaliska koppling och till
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synes varierande publik, att det existerar en rad olika kulturer inom företaget. Vi har
inga bevis för om detta faktisk är en korrekt bild utan det är genom innehållsanalysen
vi ämnar att att få svar på det. Genom innehållsanalyser av bilder (och annan typ av
kommunikation) kan vi bekräfta eller dementera denna hypotes men också se om, och
i så fall, hur förändringen sett ut historiskt. I enlighet med M.Hjerms åsikter (Hjerm et
al., 2014) presenterade i Introduktion till samhällsvetenskaplig analys, ses de
kvantitativa bildanalyserna som ett komplement och inte en fullständig metod då de
variabler som tas med i analysen endast kan påvisa tendenser och trender. På egen
hand blir de resultaten endast generaliseringar, men i kombination med kvalitativa
metoder kan de knytas samman för en starkare validitet.

5.4 Metodologiska reflektioner
Det socialkonstruktiva och hermeneutiska synsättet hävdar att forskning inte kan
genomföras utan att forskarens egna värderingar på ett eller annat sätt påverkar
studien, finner vi det relevant att belysa några av de faktorer som kan påverka
resultaten i vår forskning. Anledningen till att helt objektiv forskning inte existerar, är
då vi själva konstruerar den på något sätt, så som i valet av studie, forskningsfrågor
eller empiriskt material (Harding 1991; Bjurström 2004, s. 77; Bernstein 1991, s.
196). I och med bristen på helt objektiv forskning kan inte studier som denna ha en
fullständig reabilitet. Det är då viktigt som forskare att vara transparent med sådana
eventuella brister som kan påverkat studien. På så sätt, genom metodologiska
reflektioner som i detta kapitel, kan vi som forskare visa på en medvetenhet över
dessa problem.
För att visa på sådan medvetenhet har vi valt att jobba med reflexivitet i detta avsnitt
med fokus på medvetenhet om tolkning och kontakt med empiriskt material
(Alvesson & Sköldberg, 2008 s.475)
Även metoderna i sig har svagheter som kan medföra problem man måste vara
medveten om. För att avhjälpa dessa brister finns det flertalet strategier att använda
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sig av vilka presenteras nedan. Även om det inte går att genomföra helt neutrala och
fulländande undersökningar har vi eftersträvat så objektiv forskning som möjligt.
Forskarens roll är ett problem som ofta tas upp när det gäller samtalsintervjuer. Inte
bara har metoden i sig en ganska låg reliabilitet eftersom samtalet mellan två personer
aldrig går att återskapa mellan två andra personer. Men också kan det lätt bli problem
med att egna uppfattningar från forskarsidan präglar samtalet. Därför bör man enligt
Metodpraktikan (Esaiasson et al. 2012) innan intervjuerna skriva ned sin egen
inställning till problemet och jämföra med de fakta som finns. På så sätt kan man
klarlägga luckor mellan vad som faktiskt är bevisat i forskning och vad man själv som
person har för uppfattning. Det är en av strategierna som vi använt i arbetet. Dessutom
har vi varierade kopplingar till företaget då en av oss är anställd där. I studien kan vi
därför jämföra våra frågor för att se om egna erfarenheter och tankar påverkat
resultatet. För även om en bra relation till någon kan skapa en mer avslappnad
stämning, är det samtidigt svårt att intervjua en person som står en nära. Det kan lätt
blir att man tar vissa saker för givet eller inte vill yttra sig om något obekvämt
(Esaiasson et al. 2012, ss.257-259).
Ett annat sätt att arbeta med reflexivitet och minska påverkan är att använda en
intervjuguide där de från början utarbetade temafrågorna är så öppna som möjligt utan
värdeladdade ord eller ledande frågor. Det finns dock svårigheter att i själva samtalet
hålla sig från att vara för målinriktad och driva respondenten mot ett visst svar, gärna
om denne närmar sig den typ av svar man eftersöker. Därför måste det finnas en
medvetenhet hos den som genomför intervjun som tillsammans med intervjuguiden
försöker hålla samtalet så neutralt som möjligt.
Innehållsanalysen har flera problem som kan skapa en låg validitet och reliabilitet.
Även om de mer kvantitativa metoderna ofta anses ha en högre trovärdighet, då
graden av tolkning ses som mindre, kan objektiviteten brista även i dessa. Vissa
kategorier är ofta mer objektiva, som att de flesta säkerligen skulle vara överens om
att exempelvis en text är vit. Det finns dock kategorier där det är svårare att dra
gränser och bedöma. För att stärka svagheter genomförs då olika former av pilottester
på de kodscheman som används. Dessa kan exempelvis finna problem med
30

reliabiliteten genom att titta på resultat mellan olika kodare och om det finns en
variation över tid. Genom sådana pilottester kan man också finna de variabler som
skapar klassificeringsproblem eller inte fungerar med syftet på undersökningen för att
sedan kunna omformulera eller utesluta dessa (Hansen & Machin 2013, ss.88-114).

5.4.1 Etiska överväganden
Forskning kan medföra etiska problem och tvinga forskaren att ta ställning. Ett sådant
problem har varit att vi intervjuat anställda på ett företag och frågat dem saker om
företaget. Något som har kunnat ge obehag och ovilja hos respondenterna att tala fritt.
Även om vi upplever klimatet på Debaser som öppet, vill vi minimera denna
potentiella risk och väljer därför att fokusera frågorna på hur de upplever omprofileringen, och inte hur de ställer sig till företaget i stort.
En annan möjlighet hade varit att göra respondenterna anonyma, men på grund av
urvalet skulle anonymitet vara omöjligt att säkra. Detta är svårare att uppnå än att bara
utesluta personernas namn. Genom de få respondenterna vi valt, och deras specifika
roller, kan någon utan större svårighet röja deras identitet även om vi uteslöt namn på
personen. Därför valde vi att tydligt meddela de personer vi intervjuat att denna
undersökning kommer att vara offentlig, och att de kommer att presenteras med namn
i uppsatsen. Det gav de berörda en möjlighet att tacka nej till att medverka om de
kände sig obekväma med situationen. (Esaiasson et al. 2012, ss.257-258).
En annat etiskt problem att ha i åtanke, med tanke på bildanalysen, har varit
upphovsrätt. Bilder kan vara svåra att använda då de inte får publiceras hur som helst.
Detta gör att vi varit tydliga och tidigt fått beviljad tillgång till olika former av
material och arkiv hos företaget för att sådana rättighetsproblem inte ska uppstå. Det
är något vi anser vara viktigt, då det inte är helt offentliga bilder som finns i arkivet,
även om det tidigare visats för allmänheten och inte har några etiska sekretessproblem
(Persson 2011, s. 171).
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6 Genomförande
6.1 Kvalitativa samtalsintervjuer
Samtliga intervjuer finns transkriberade i fullständigt utförande som bilagor till
uppsatsen.

6.1.1 Urval
Urvalet av intervjupersoner baserades på ett “snöbollsurval”. Där utgår man från en
central informant, vilken möjliggör att relevanta informanter sedermera “dras in” i
processen (Esaiasson et al, 2012). Intervjuerna har genomförts på Debasers
huvudkontor, vid tre tillfällen närvarade båda uppsatsförfattarna och vid tre tillfällen
sköttes intervjuerna av den ena uppsatsförfattaren. Intervjuerna varade i cirka trettio
minuter, med undantag för den första som pågick i fyrtio minuter.
Den centrale informanten för uppsatsen, som inledde intervjuprocessen, var Joakim
Jonsson, en av de två huvudägarna och grundare av Debaser. Med sin position inom
företaget var han den naturliga huvudpersonen för en djupare inblick i företagets
bakgrund, tankesätt, värderingar och den fullständiga processen kring omprofileringen. Snöbollsurvalet ledde vidare till, presenterade i kronologisk ordning för
intervjutillfällena:
Viktor Johnsson, den ene av två marknadsansvariga på företaget; anställd sedan
2010 & Emma Mathlein, den andre av två marknadsansvariga på företaget; anställd
sedan 2006.
Båda är relevanta i och med sina ansvarsroller för marknadsföringen. Tillsammans
ansvarar de för Debasers kommunikation utåt genom sociala medier och kontakt med
pressen.
Thomas Telford, delägare och övergripande restaurangchef; delägare sedan 2005.
Han kom in i företaget med syftet att hitta nya lokaler och starta upp de nya
verksamheterna vid expansionsfasen och om-profileringen. Han har djup insyn i
företaget från starten på grund av sitt släktskap med grundaren Annelie Telford.
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Micke Lindvall, grundare och bandbokare. Delägare sedan starten 2002.
En av grundarna med djup insyn i företaget och dess förändringar. Han är den som har
huvudsaklig kunskap gällande förändringen på musikscenen i och med omprofileringen.
Inger Österbo, ekonomiansvarig; anställd sedan övertagningen av Strand 2013.
Hon intervjuas trots relativt kort tid inom företaget. Saknar förvisso djupare kunskap
kring företagets grundtankar, målsättningar och värderingar men har en djup insyn i
verksamhetens ekonomi.
Samtliga informanter benämns i uppsatsen vid förnamn, alternativt vedertaget
smeknamn, samt den första bokstaven i efternamnet. Det rör sig med andra ord om
Jocke J, Viktor J, Emma M, Thomas T, Micke L och Inger Ö.

6.1.2 Data
Samtalsintervjuerna utfördes med ett induktivt närmande i form av semistrukturerade, utforskande frågor. Det induktiva närmandet innebär att slutsatser dras
från tidigare empiriska upplevelser vilket i detta fall innebär att vi samlat ihop
information som sedan analyserats. Observationerna har sedan generaliserats för att
passa in i det teoretiska ramverk presenterat i kapitel tre. Den kvantitativa
innehållsanalysen antog en mer deduktiv form där teorier testas för att styrka
uppkomna resultat från intervjuerna vilket gör att studien i sin helhet fått ett abduktivt
utförande då den kombinerar observationer med teorier som testas.
En intervjuguide med grundfrågor nedtecknades före intervjuerna (se Bilaga 3) vilken
sedan anpassades något efter de enskilda informanterna och lämnade rum för
följdfrågor utanför manus.
Det insamlade materialet har sedan behandlats utifrån kategorier kopplade till det
teoretiska ramverket som presenterats tidigare i uppsatsen.

6.2 Kvantitativ innehållsanalys
Bildmaterialet och kodscheman presenteras i slutet av uppsatsen som bilagor

33

6.2.1 Urval och data
Eftersom affischarkivet sträcker sig över en period på över tretton år, har vi begränsat
val av analysmaterial. En analys av allt material skulle tagit för mycket tid i anspråk.
Genom att välja två representativa månader per år, mars och oktober, kunde vi få ner
urvalet till hanterbara nivåer för en C-uppsats. Valet av månad skulle vara typiskt och
i högsta grad genomsnittligt där högtider, semester eller liknande avvikelser inte
påverkar mängden spelningar för att ge en inblick i vad som kan ses som den
vardagliga verksamheten.
Exempelvis märkte vi att november var en månad med högt tryck, detta bekräftas av
att november 2015 är den månad som innehar rekordet för flest spelningar i företagets
historia enligt Jocke J1. Vi noterade också att antalet affischer för månader som
september eller maj var ytterst få. Dessa gick därför ur analysen. Oktober och mars
med 32 respektive 26 affischer hade en till synes likvärdig genomsnittlig frekvens av
spelningar vilket gjorde att de valdes ut för vår analys.
Detta gav oss totalt 58 affischer som analyserats efter elva variabler som beskrivs i en
bilaga i slutet av uppsatsen (se Bilaga 1).

6.2.2 Genomförande
Vi valde att i så hög utsträckning som möjligt använda andra medel för att
kategorisera in bilderna än vårt eget tycke, då reabiliteten och validiteten ökar när
andra forskare kan ge en andra åsikt och eventuellt uppnå samma resultat. Ett exempel
på en sådant variabel är nummer tre, där musikgenren identifieras (se Bilaga 1). Där
valde vi ut genrerna genom musiktjänsten Spotifys beskrivning av banden och inte
egna bedömningar. Vi har även i stor utsträckning använt Debasers interna nätverk för
att hitta källor om affischer (Se Bilaga 1).

6.2.3 Kvantitativa Operationaliseringar
De elva variablerna har tre olika syften. Ett, de ska visa på siffror och fakta för att
styrka det som sägs i intervjuerna Två de ska analysera processen och se eventuella
förtjänster och brister med hjälp av de teorier som presenterats i kapitel 3. Och för det
1

Joakim Jonsson, en av de två huvudägarna och grundare av Debaser
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tredje ska variablerna visa på eventuellt behov av teoriutveckling. Dessa variabler går
att finna i sin helhet i Bilaga 1. Nedan redogörs de elva variablernas syfte och
koppling till teorier mer noggrant.

6.2.3.1 Variabel 1, 3 & 9: - Historisk kartläggning
Dessa variablers syfte är att, genom att kombineras med uppkomna svar från
intervjuerna, kunna öka trovärdigheten för de resultaten. Dessa variabler är i stor
utsträckning situationsbestämda och har sin största relevans för detta specifika fall
snarare en att utveckla en teori. De är dock för denna uppsatts högst relevanta då de
visar på en validitet och realibitet i andra metoder. Dessa visar dels på korrelationer
mellan år och vissa typer av musikstilar eller bekräftar vilka som faktiskt är de
dominerande arrangörerna och hur uppdelningen ser ut.
6.2.3.2 Variabel 1, 2 & 3: - Evenemang, målgrupper och värderingar
Genom att jämföra hur variabel två (de typer av event som arrangerats) och hur dessa
förändrats över tiden (variabel ett), eller påverkas på grund av olika musikstilar
(variabel tre), kan vi undersöka om det finns någon koppling mellan typer av
evenemang man använder för olika typer av målgrupper. Detta går att koppla med
Merrilees och Millers (2008, ss. 540-542) principer för om-profilering och mer
specifikt princip nummer tre: målgrupperna styr vilka värderingar företagen måste ha
och fokusera på. Med målgrupper som utvecklas eller åldras måste företag själva
utvecklas och för att passa deras nya värderingar och behov.
Även om begreppet värderingar ofta liknas med ett ökat socialt ansvarstagande eller
ökad miljömedvetenhet så anser vi att begreppet värderingar bör utökas till att
inkludera även de typer av värderingar som knyter an till de tjänster man har eller
handlingar och val man gör. Dessa val ger nämligen signaler till intressenterna som på
olika sätt visar att den service företaget erbjuder matchar de värderingar de vill ha och
målgruppen önskar. På så sätt är denna punkt inte bara teoribekräftande utan även
utvecklande genom att utmana vad ”värderingar” kan innebära och hur man signalerar
dem.
6.2.3.3 Variabel 4, 5 & 6: - Bilder och koncept
Huvudsakligen tittar vi här på hur bilderna är formgivna. Formgivningen som i sin tur
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kopplas tillbaka till mottagarens bild av företaget då affischerna är en del av Debasers
externa kommunikation. Brister och skillnader mellan koncept och verklighet eller
koncept och kommunikation påverkar en om-profilering negativt enligt de principer
om om-profilering som beskrivits av Merrilees och Miller (2008, ss. 540-542). Därför
bör alla element av marknadsföringen anknyta till dessa. Det blir då viktigt hur man
väljer att kommunicera med kunderna i den externa kommunikationen för att uppnå
en enhetlighet under processens gång.
Här undersöker vi om koncepten som framkommit i intervjuerna stämmer med bilden
man visar utåt. Syftet är att utvärdera företagets kommunikation samt att finna
eventuella brister i den. Men förutom detta också genom Aakers (2012) teori och
Kepferes (2008) forskning belysa vad dessa brister kan orsaka för problem.
Principen att integrera alla element i marknadsföringen är komplicerad, särskilt när
man i en organisation som vår har flera element som bitvis kan se spretiga ut. Också
hos företag med mindre komplexa varumärken finns svårigheter. För även om man
strävar efter en enhetlig bild av varumärket och företaget så är det omöjligt att nå till
100 procent, då vi människor inte förstår eller tolkar samma information lika
(Christensen, Morsing och Cheney 2008, ss. 134-168). Det är därför omöjligt att
garantera att mottagaren kopplar konceptet och företaget till bilden.
Denna operationalisering fungerar därför dels som teoriutvecklande genom att till
analysen addera ett ifrågasättande av principen för totalt integrering mellan koncept,
element och kommunikation och dess vikt för den slutliga framgången hos omprofileringen.
6.2.3.4 Variabel 7, 8, 10 & 11: - Text och formgivning
Inom copywriting och formgivning finns det vissa grundprinciper i valet av text till
reklam och annonser, detta baserat på studier för vad som är mest gynnsamt när det
gäller läsbarhet. Det är därför troligt att vi kommer se en viss frekvens av en viss typ
av text i analysen (McCarthy & Mothersbaugh 2002).
Syftet med dessa variabler är inte bara att se hur dessa fenomen återfinns i materialet;
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vi vill bekräfta påståendet om hur en viss typ av produkt ofta korrelerar med en viss
typ av text. Textens utformning signalerar vissa värden och kvalitéer hos produkten (i
detta fall konserten/eventet) (Hansen & Machin 2013). Denna aspekt kan bidra till
analys om vad produkten och utformningen av dessa säger om målgruppen och
dennes preferenser.
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7. Resultat
7.1 Kvalitativ innehållsanalys genom samtalsintervjuer
Uppkomna resultat redovisas enligt fyra teman kopplade till teorikapitlet; varumärke,
expansion, förnyelse samt integrering av varumärket. Resultaten kopplas vidare till
tidigare presenterade teorier i analyskapitlet som följer. Samtliga intervjuer finns
transkriberade i fullständigt utförande.

7.1.1 Tema 1: Varumärke
Debasers fyra grundare strålade samman då de arbetade på konsertscenen
Tantogården i Stockholm. Ursprungstanken för Debaser var att skapa en plats de
själva tyckte saknades, ett ställe dit man kunde gå för en helhetsupplevelse och stanna
kvar hela kvällen. Som gäst skulle du kunna äta middag, kolla på en konsert och
sedan lyssna på bra musik i klubben resten av kvällen.
“Så det var själva grundtanken, att hitta ett ställe vi själva ville gå på och hänga på liksom. Med
livemusik. Och mat. Och klubb.” - Jocke J

Inriktningen på musiken var rock och indie vilket baserades på grundarnas egen
musiksmak och intresse. Det var även en stil som låg rätt i tiden enligt Micke L:
“Indie och rock, ganska basic. Det var väl ganska, det låg i tiden också. Den scenen var populär i
Stockholm, det var ganska naturligt. Vi hade kanske haft nåt annat om vi öppnade idag men just då var
det det som gällde.”

Grundarna kom förvisso från samma ursprungspunkt men hade olika inriktningar i
sina karriärer. Jocke J hade varit musikansvarig, en annan restaurangchef, den tredje
kock och den fjärde bandbokare. De olika riktningarna ansågs vara gynnsamma och
tillsammans startade de upp Debaser från grunden. Lanseringen skedde utan någon
strategisk kommunikationsplan. Grundarna hade sedan tidigare yrkesverksamma år
inom branschen kontakt med flertalet etablerade bokningsbolag inom svensk
musikscen så som Fritz Corner och Luger vilket möjliggjorde tillgång till dessas
kontaktnät. Vid etableringen av Debaser stod bokningsbolagen som avsändare för
klubbkvällar i Debasers lokaler vilket ledde till en tillströmning av gäster och i
förlängningen att ett eget kontaktnät byggts upp. De lokala medierna, specificerade på
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klubb- och konsertscenen i Stockholm, visade tidigt ett intresse med övervägande
goda recensioner vilket även det gav en ökad kännedom om Debaser bland framtida
gäster.
“Det var… alltså det var inte så jätteuttänkt. Vi tänkte väl att vi hittar de artisterna vi vill jobba med,
den typen av musik, vi var inte helt nybörjare när vi började Debaser. Så vi hade ju redan vårt
kontaktnät dels när det gällde artister och dels publik. Så det var väl ingen… vi gjorde en öppningshelg
bara så bjöd vi in folk och sen rullade det på. Sen fick vi väldigt bra publicitet där i början också.”
Micke L om lanseringen av Debaser

Vidare beskriver Emma M att företaget än idag inte har några fasta kommunikativa
strategier:
”Njae, vi är inte så jättestrategiska. Vi går mer på känsla”

Hon konstaterar dock att det finns en grundtanke kring vilken sorts kommunikation
företaget vill ha. Berättande, personliga och vänskapliga är värden hon fokusera på:
”Vi är ju inte sådär, mossiga liksom. Det är lite både och, vi vill nog hellre vara lite mer såhära
personliga, lite mer storytelling-ish aktiga. […]. Då känner jag att det är jättemycket trevligare att prata
som om vi vore kompisar med alla än att vi ska tvinga ihop folk eller något. ”

Jocke J beskriver hur företagets varumärke grundar sig i tanken kring tillgänglighet
och att aldrig exkludera den ursprungliga publiken till förmån för mer kortsiktigt
vinstdrivande event:
”Alla ska vara välkomna, det ska inte finnas någon VIP kö, man ska inte få något spritbord, det ska
vara ett ställe att hänga på för alla som gillar musik och mat och klubbar. Det var själva grundtanken.
[...] Vi är väldigt hårda med vårt varumärke, det har vi varit sen dag ett. Att det är så mycket som sitter
i… man har så mycket gratis om man gör det bra med åren, man matar in det på rätt sätt i rätt
sammanhang. Vi har ju matat in det här med Debaser, vi hade ju att man alltid kunde gå dit. Det har
aldrig varit stängt en tisdag för att det är abonnerat av nåt företag. Det har varit företag som velat synas
med Debaser och göra saker men vi har aldrig velat jobba på det sättet. Jag tror det är en fara att stänga
ute grundpubliken, gästerna man har, även om det bara är för en dag, sen blir det en vecka och mer och
mer så vi lär ju gästerna att det är öppet om det alltid ska vara öppet. Då får man tacka nej till de
snabba pengarna liksom.”

Vidare beskrivs en omtanke om banden som skulle spela på deras scen. Eftertanke
kring vad de turnerande artisterna efterfrågar och uppskattar. Bortsett från bra ljud
och ljus så var det god mat och ett bra välkomnande vad som prioriterades av banden
vilket Debaser såg till att tillgodose. I och med fokuseringen på omhändertagandet av
banden, bra kvalitét på ljud- och ljudutrustningen samt kontakten med etablerade
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aktörer inom marknaden lyckades Debaser snabbt bygga sig ett varumärke som en
attraktiv scen att spela på. Micke L anger även att tanken var att nischa in sig från
början med öppettider som sträckte sig över veckans alla dagar och billiga biljetter till
spelningarna som möjliggjorde att publiken kunde återkomma flera gånger i veckan.
När det kommer till associationer rörande Debaser kan man hos intervjupersonerna
kartlägga att det huvudsakligen rör den ursprungliga rockimagen.
På frågan om den rockiga grunden finns kvar idag: “Nej det tycker jag väl inte kanske. Men jag
tror det gör det mot mycket av våra gäster som varit här mycket redan på Slussen… sen blev det ju mer
indieriktat men visst tror jag gäster tycker att det är ett rockställe.” - Thomas T

Något som framkommer i intervjuerna är att den stora drivkraften för ledningen av
Debaser, i etableringsfasen så väl som i dagsläget, är det egna intresset och
engagemanget som återfinns hos ledningen såväl som hos personalen.
“Jag tror huvudgrejen, oavsett, nu har vi hållit på med det här i 14 år och du måste ju ändå ha en
drivkraft och brinna för att göra det du tycker är kul, annars skulle det aldrig funka. Det skulle kännas
på dem man jobbar med, de skulle inte göra samma bra jobb tror jag, om inte vi har den där drivkraften
och kan pusha på och tänka att fan vad häftigt nu gör vi det här” - Jocke J

“Jag vet inte men att det fortfarande finns en… jag brinner väldigt mycket för musik, de andra brinner
för restaurangen och sådär. Jag tror det är kärnan till varför vi startade, det var det här vi ville göra. Jag
personligen brinner mycket för ny musik, att komma varje dag till kontoret och lyssna igenom dagens
skörd av musik som kommit och se vad vi kan, blir alltid lika glad när man upptäcker nya saker, det är
nya grejer på gång. Att få jobba med det är ju ett privilegium…” - Micke L angående hur Debaser
lyckats överleva som företag.

Thomas T beskriver även hur de i rekryteringen av personal hoppas få ut kärnvärdet i
Debasers varumärke och att samtliga ska ha ett vänligt och omhändertagande sätt med
gästerna:
“[...] vi har jobbat ganska mycket redan från början med att försöka få alla som jobbar på Debaser,
personal, chefer, vakter alla, att vara omhändertagande av våra gäster på alla plan. Försöka få ut det
budskapet”

Likaså menar Jocke J att man aktivt försöker inkorporera det inkluderande tankesättet
man har gentemot kunder även bland personalen:
”Alla ska känna sig… det ska vara icke-exkluderande, det är jätteviktigt att alla ska känna att alla är
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lika mycket värda och att det inte finns hierarkier i vårt företag på det sättet. Om jag jobbar, som är en
av ägarna, ska jag kunna stå och diska eller lätt sopa upp en spya på toaletten. Förstå mig rätt – alla ska
kunna göra samma sak.”

7.1.2 Tema 2: Expansion
Expansionen av Debaser började med en breddning av lokalen belägen i Slussen. Från
att ha haft en kapacitet på 350 personer utökade de till en kapacitet på 500 personer
efter något år. Efter ytterligare ett par år hade de adderat en uteservering som täckte i
princip hela torgmiljön vid lokalen. Känslan av att ha ett vinnande koncept och viljan
att driva företaget så långt som möjligt anges vara motivationen till förändringen:
“Vi kände att shit det funkar och det här kan kanske funka i andra städer också, det finns ett behov av
den här typen av verksamhet. […] Vi ville ju jobba med det här från dag ett liksom, Slussen körde vi ju
och märkte att det funka, att folk gillade det. För oss funkade det men det beror ju på vad man har för
mål. Men vårt mål har ju varit från dag ett eller dag två kanske, sen vi började expandera, att vi ville se
hur långt vi kan ta Debaser, vad som funkar. Sen bygga ett varumärke absolut.” – Jocke J

Det var lokalen på Medborgarplatsen, Debaser Medis, som var det första nyförvärvet
och det var själva lokalen som låg bakom expansionen till event- och
uthyrningsverksamhet.
“[...]när vi öppnade Medis var vi tvungna, eller tvungna men om vi skulle ha den lokalen så var det tre
våningar som ingick [...] det är en våning på plan två med 150 i biosalongen och sen 450 längst upp
liksom, men det är ju renodlade festvåningslokaler mer. Då var vi tvungna att hitta något att köra där,
så då anställde vi en festvåningsansvarig [...]” - Jocke J

Redan innan expansionen höll Debaser i mindre fester på Slussen men det var inte en
regelbunden del i verksamheten.
”Vi hade ju lite fester och så på Slussen också, folk som tyckte det var ball att ha en fest där. Så vi
tänkte att vi kan väl ha det på en söndag när vi ändå har stängt, vi hade DFB – Debaser Franska Bukten
– som låg på baksidan vid den lilla baren som man kunde stänga till. Där hade vi födelsekalas och såna
grejer så det började lite där.” – Thomas T

Att expandera till event- och uthyrningar som en fast del av verksamheten berodde
främst på yttre omständigheter - en lokal med hög kapacitet och hög hyra vilket
krävde ökade inkomstområden.
“Sen när vi kom upp till Medis så hade vi ju tre våningar, vi betalade hyra för tre våningar så vi måste
ju göra något med de här för att få in pengar.” - Thomas T

Själva inriktningen på expansionen tedde sig naturlig i enlighet med vissa av ägarnas
tidigare erfarenheter.
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“Anneli har ju jobbat med det här mellan Tantogården och det att vi öppnade Slussen, hon hade ett
eventbolag som körde mycket cateringgrejer som hon och Magnus höll på med från början” -Jocke J

Att få de olika koncepten med konserter å ena sidan och event, uthyrning och mat att
fungera uppges inte ha varit svårt, framkommer det i intervjuerna. Anledning till detta
anges bland annat vara att det är två olika världar som inte kolliderar då lokalernas
bredd möjliggör att de kan hålla olika typer av event åtskilda. Men den rockiga
imagen beskrivs ändock som en tillgång:
”[…] sen kommer ju många som hyr som har varit här på konferens, många inom de företagen har varit
här på konsert innan och de kommer och säger att shit vad kul, här har jag ju varit, här kan jag köra nån
häftig fest, lite rock and roll – de har vi ju fått genom att vi är Debaser och en nattklubb, absolut.”Jocke J.

Redan från början av verksamhetens uppstart har man valt att ha ett helhetstänk i
verksamheten. Konsert och musik har varit i centrum med mat, klubb och andra
aktiviteter som kompletterande element kring kärnan.
”Så det var själva grundtanken, att hitta ett ställe vi själva ville gå på och hänga på liksom. Med
livemusik. Och mat. Och klubb.”- Jocke J.

Grundplanen med företaget var med andra ord ganska liten – en kombination av det
egna intresset och avsaknad av liknande tjänster var anledningen till att Debaser kom
till. I det ursprungliga varumärket kan man se att det möjligtvis var för smalt nischat
då Debaser fick kritik för att vara exkluderande i fråga om musikstilar:
”På slussen var vi aldrig… där hyrde vi aldrig ut, vi var bara självproducerande, men när vi började på
Medis så började vi hyra ut och då kom det in andra stilar, andra influenser och sådär. Så har det börjat
luckras upp… vi fick ganska mycket kritik för att vi var för enkelspåriga kanske och att vi inte släppte
in andra musikstilar och sådär men från början var det ju bara, vi utgick från det vi hade hemma i
skivsamlingen, vad vi själva ville gå på för konserter liksom. Till att bli en ja, vi var tvungna att ta hand
om alla annars blev det en form av exkludering.”- Micke L

Vid expansionens om-profilering av företaget har man märkt att det krävs kopplingar
till den tidigare verksamhetens kärnvärde med helhetstänket. Att enbart fokusera på
ett område, så som konferens, uppges inte fungera som en egen enhet.
“vi ligger ju centralt men det förknippas inte med konferens på samma sätt. Det funkar nog bättre med
konferens/middag eller fest än just bara konferens, det har vi så sällan. ”- Thomas T

Vidare beskrivs det att många av de som hyr in sig på Debaser, företag såväl som
privatpersoner, hittat dit då de tidigare besökt lokalerna vid konserttillfällen:
” […] sen kommer ju många som hyr som har varit här på konferens, många inom de företagen har
varit här på konsert innan och de kommer och säger att shit vad kul, här har jag ju varit, här kan jag
köra nån häftig fest, lite rock and roll – de har vi ju fått genom att vi är Debaser och en nattklubb,
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absolut […] Många, eller en del, får vi ju på grund av att de varit här på konsert, att de har varit här
själva.”

7.1.3 Tema 3: Förnyelse
Just detta tema är något vi ser återkommande i intervjuerna med de ansvariga och
anställda på företaget och därför har identifierat som viktig att lyfta fram. Med
förnyelse menar vi dels hur målgruppen utvecklas och så även företaget, men även
hur man måste hålla balansen till de gamla kärnvärdena.
”… vi byggde ju utifrån våra förutsättningar och vi var ju rock liksom. Vit rock, hela indiescenen och
manchester och den här grunge-scenen. Vi var väldigt rock-influerade liksom. Där har det ju hänt
jättemycket de senaste åren. Vi körde ju det de första åren på Slussen men sen var vi ju tvungna att
bredda oss, det är bara att acceptera samtiden liksom. Så här ser inte musikscenen ut i Sverige eller
världen, så nu kör vi ju allt från hiphop till…”- Jocke J

Vikten av att ta tempen på Stockholm och vad som är populärt inom målgrupperna
nämns återkommande under intervjuerna som en viktig faktor när det kommer till
intaget av ny musik. Möjligheten att den nya musiken skapar viss irritation hos den
ursprungliga ”rock-publiken” är något som har identifierats men samtidigt ser man
rockscenen som en trend som var stark vid etableringen av företaget vilket bäddar för
att man tar in nya trender och följer med sin samtid.
”Intervjuare (Elin):Vad skulle du säga att det var för genre där i början?
Micke L: Indie och rock, ganska basic. Det var väl ganska, det låg i tiden också. Den scenen var
populär i Stockholm, det var ganska naturligt. Vi hade kanske haft nåt annat om vi öppnade idag men
just då var det det som gällde.”
”[…] jag tror det är lätt att fastna. Att bara stampa på i samma inmatade mönster. Man har nåt som
kanske funkat en viss tid sen gör det inte det längre och man tänker att vadå det har ju funkat förut så
det funkar nu och så gör man inget åt saken.” – Jocke J

Samtidigt som man pratar om vikten av att följa sin samtid och utvecklas med den
poängterar man att man måste hålla en balans till företagets grundvärden. Att Debaser
har expanderat och om-profilerat sig innebär inte att vad som helst får presenteras på
företagets scener. En kvalité som matchar Debasers grundvärde gällande dess egen
definition av ”bra musik” är viktig att hålla oavsett genre och alla externa bokningar
genom bokningsföretag måste godkännas av Debasers bandbokare. Sådana principer
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framhålls som oomkullrunkeliga:
”Det är också jätteviktigt för annars blir det tillslut, att man slänger in något en måndag när man inte
har något, typ en trubadur eller karaokeband som står där liksom. Det är inte riktigt vi.”- Jocke J

Man nämner, förutom karaoke och trubadurer, även coverband eller tv-producerade
idolartister som en typ av spelningar som aldrig kommer stå på Debasers scen, oavsett
eventuell publikattraktion. Detta då det finns en bild av att detta i det långa loppet
skulle skada varumärket och den allmänna bilden av företaget.
Kommunikationen har genomgått en betydande förändring. Emma M beskriver att när
hon kom in i företaget i slutet av 2007 använde de sig av papperskalendrar och post-it
lappar på kontoret, vilket hon redan då ansåg vara förlegat. Hemsidan omarbetades
och ett intranät skapades för enklare kommunikation såväl internt som externt. Vidare
berättar Emma M att företaget i och med dessa förändringar även började använda sig
av sociala medier så som Facebook, Twitter och senare även Instagram. De var även
tidiga med att använda streaming-tjänsten Spotify på hemsidan.
”[…] då var det ju inte så stort med ens facebook. Det var ganska nytt då, många hade det var ju inte
ens i närheten av så stort som nu och twitter hade ju inte ens börjat och instagram fanns inte heller. Allt
var helt annorlunda. Spotify, då var vi ju en av sådär beta-testarna som körde det. Så vi var väl en av de
första att koppla ihop det sådär sen med hemsidan. Då valde vi att gå mer på sociala medier också, att
koppla

ihop allting.”

Satsningen på de digitala medierna har lett till en minskning av mer traditionell
annonsering. Affischer är det som finns kvar i blygsam utsträckning men i övrigt
läggs hela marknadsföringsbudgeten på sociala medier.
”[…] men kan säga att generellt jobbade vi mer med affishering, tryckta medier och… inte i närheten
av så digitalt som det är idag. Det är den största skillnaden. Alla de pengarna som lades på annonser
och så i tryckta tidningar det lägger vi bara på digitala medier idag. Framförallt facebook, faktiskt. Dit
går mest pengar.” – Viktor J

Anledningar bakom fokuseringen på de sociala medierna anges även det vara att följa
med samtiden och den allmänna digitaliseringen av samhället men även att det är
lättare att mäta resultat på de digitala medierna.

7.1.4 Tema 4: Integrering av varumärket
I samband med om-profileringen Debaser genomgått har det skett vissa förändringar
när det kommer till integreringen av varumärket, Inger Ö beskriver exempelvis hur
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verksamheten blivit mer strategisk i samband med de nya inriktningarna:
”Sen när de kom över Debaser Medis så blev det mer affärsmässigt tror jag, man körde inte lika mycket
på känsla, fast grunden fanns där med kärlek till musiken och sin speciella genre.” – Inger Ö

Expansionen och utökningen av personal har lett till att ägarna i dagsläget främst
sitter på kontoret och sköter administration men det beskrivs inte som något ovanligt
att de likaväl kan befinna sig ute på golvet på de olika verksamheterna. Det framställs
som viktigt att ha en horisontell verksamhet med fokusering på allas lika värde, fritt
från tydliga hierarkier i leden.
”Anneli och Jocke stod ju i princip ute på ställena och jobbade med sina grejer samtidigt. Vi hade inte
ens ett kontor då så det var ju mer bara stå på plats och jobba”-Thomas T
”Om jag jobbar, som är en av ägarna, ska jag kunna stå och diska eller lätt sopa upp en spya på
toaletten. Förstå mig rätt – alla ska kunna göra samma sak. Det ska inte finnas någon som ser sig lite
mer än någon annan för att de är kockar eller bartenders eller nissar liksom, det är jätteviktigt” – Jocke
J

Trots att det skett skiftningar i arbetsbördan består tanken kring inkludering och att
alla ska vara välkomna på samma villkor är alltså något som även täcker de anställda.
Kommunikationen är också något som ändrats i och med expansionen och omprofileringen. Majoriteten av den interna kommunikationen sköts via företagets egna
intranät till skillnad från den tidigare personliga kommunikationen som rådde.
”Från början så pratade man med varandra rakt över ett skrivbord, de få personerna som jobbade. Sen
så gjorde man det man skulle göra. Det går ju inte idag, vi ser inte varandra hela tiden... Vi har vårt
intranät som vi jobbar med där all information kommer in från alla olika håll. Det är både att de
kommer in före och information efteråt, det jobbar vi med som vi inte hade från början. Då hade vi
papperslappar. Sen mailade vi, sen blev det intranätet” – Thomas T

Trots detta kan vi konstatera, genom en insyn i intranätet och i en handbok riktad till
personalen, att en informell ton inom företaget fortfarande råder. Jargongen från
ledning till personal är talspråklig och utan en formell struktur.
“Ok, vilken konsertarrangör vill inte ha Bob Dylan, men ni förstår vad vi menar..Vi ville ha ett ställe
som var solidariskt, vänligt, coolt, dansant, kunnigt och musikaliskt pendlande mellan tryggt, asbra och
on the edge.” - utdrag ur Personalhandbok 2011

Den externa kommunikationen har även den behållit sitt kärnvärde vilket kan kopplas
till synen på gästerna som bevarats sedan starten:
”Sen att för oss är gäster, de är något vi ser som mer än en inkomstkälla, vi vill erbjuda dem någonting
och att de ska få valuta för sina pengar. (…) om man säger vår kommunikation utåt den är, ”våra kära
gäster”, och att ta hand om, lyssna och se på gästerna och hur de upplever… om jag ser en gäst som
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verkar missnöjd brukar jag ofta fråga vad det är som inte är bra så kan jag rätta till det.” – Thomas T

Tonen i företagets sociala medier strävar efter att vara informell och vänskaplig för att
bjuda in till samtal med gästerna och föra en dialog snarare än att informera. Exempel
på detta kan ses på företagets officiella Twitterkonto, “jättehemlisen” var den satsning
som skulle genomföras sommaren 2015 med en “pop-up bar” vid Slussen.

Det framkommer dock från marknadsavdelningen att det är svårt att hinna ha den
kommunikationen man önskar vilket gör att uppdateringar på de sociala medierna ofta
blir just informativa snarare än berättande.
”Men sen så, ja vi har mycket som händer, ibland kan jag tycka att det blir lite för informativt och
fyrkantigt liksom. Jag skulle hellre att det varit roligare, mer varmt och personligt.” – Emma M
”Egentligen ska vi ju, det finns en grundtanke att twitter ska vara mer för diskussion med våra gäster
och besökare. Instagram är tanken mer storytelling, inte ”kolla in det här och det här och det här”. Men,
med tanke på att vi jobbar väldigt tajt med jäkligt liten budget, blir det att vi använder instagram till att
pusha våra gig. Det blir alldeles för svårt för oss annars att nå ut. Och så är det facebook, såklart, där är
vi främst, alltså, rena annonser som gäller.” – Viktor J

Den ursprungliga tanken om generösa öppettider och billiga biljettpriser har till viss
del påverkats av de externa aktörer som anordnar spelningar i egen regi i Debasers
lokaler.
”Men det kan ju vara… grejen när vi startade från början var ju att vi skulle sälja billiga biljetter för att
man ska kunna ha råd att gå flera gånger i veckan. Men då hade vi ju bara ett ställe som tog 350
personer och tog typ 100 kronor för nästan alla konserter. Det är svårt för kanske en extern arrangör att
komma in och hyra Debaser, betala stora gager och sen ha 100 kronor i entrén. ”– Micke L

Trots detta menar Micke L att de som företag inte förlorat kärnvärdet i konceptet då
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de i hög grad anordnar spelningar och klubbar i egen regi på helgerna vilka följer
samma modell som tidigare år:
“Vi gör ju fortfarande exakt lika på helgerna, det kostar 120, det har gått upp 20 kronor liksom, ofta fri
entré innan åtta. Det är väl snarare att vi har ändrats oss på vardagar. Men det var vi tvungna att göra,
det gick inte att göra de där billiga på vardagarna, det kommer inte lika mycket folk som går ut sådär på
en torsdag. Jag är inte helt… jag tycker fortfarande att vi har kvar konceptet. Så dyrt är det inte på
Debaser.”

Ytterligare ett element som pekar på ett värnande om de ursprungliga kärnvärdena i
om-profileringen är att den grafiska profilen bestått. Logotypen, formgiven av Stefan
Telford, är densamma som vid starten och har inkorporerats i de nyare delarna av
företaget så som på porslinet som används inom restaurang- och eventdelen av
företaget.
Något som framkommer i intervjuerna är en önskan om att vara mer inkluderade i
enlighet med det ursprungliga kärnvärdet:
”Nej men jag skulle nog vilja att det blev större blandning bland våra besökare. Det har det blivit lite
mer sen vi flyttade hit är det mer soul och feministiska grejer och alltså såhär, inte bara vita människor
som kommer hit utan bruna och svarta också. Det tror jag är skitviktigt, att locka många olika
människor. Att vara väldigt inkluderande och inte stå och stampa på samma ruta och bara "vi ska vara
poprock" utan utvecklas på ett sånt sätt som de som kommer hit märker. Att de kan känna att det här är
en plats där man inte måste vara bredbent och ha en gitarr och vara vit och gubbe med skinnjacka. ” –
Emma M

Det framställs som att den huvudsakliga bilden av publiken fortfarande följer den
ursprungliga vita, manliga rockaren.

7.2 Kvantitativ innehållsanalys
Nedan redogörs för resultatet från den kvantitativa innehållsanalysen. Det fulla
kodschemat presenteras som en bilaga i slutet av uppsatsen (se Bilaga 4). Där finns
även en sammanställning av alla diagram och tabeller som använts i detta kapitel
respektive diagram finnes i uppsatsens bilagor. Urvalet av rubriker är baserat på de
kvantitativa operationaliseringar som nämns i metodkapitlet.

7.2.1 Variabel 1, 3 & 9: - Historisk kartläggning
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Övergripande för hela undersökningsperioden är det rock och pop i olika variationer
som är de dominerande musikstilarna på konserter och event, båda med runt 20 % av
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spelningarna.

49

Sett till vilka stilar som varit populära, eller mer frekventa i vissa perioder, syns en
förändring över åren. I perioden 2004-2008 utgör rock eller rock blandat med andra
musikaliska influenser 11 av 24 st (cirka 45 procent) av konserterna.

Detta har till idag sjunkit och under år 2009-2014 är det endast 25% (8 av 32) som är
olika former av rockkonserter. Under denna period går istället olika former av pop
starkt, ofta blandat med indie eller alternativa musikstilar men också EDM
(Elektronisk Dans Musik).
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I intervjuerna nämns även en uppgång av Hip hop, detta syns inte i vår
innehållsanalys. Det kan ha att göra med att arkivet inte täcker år 2015, men också att
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antalet bilder i arkivet successivt minskat sedan 2012. Fokus läggs på digitala
annonser och sociala medier istället för på tryckta affischer.
Just denna minskande affischering är synbart i innehållsanalysen, men även andra
variationer i mängden affischer som vi finner i företagets arkiv. Vi ser en ökning i
antalet affischer efter år 2007, som efter år 2012 drastiskt går ned. Anledningarna till
dessa ökningar och nedgångar kommer analyseras vidare i nästa kapitel under
rubriken 8.2.1.

Slutligen verkar även uppdelningen mellan utomstående aktörer och Debaser egna
arrangemang stämma i vår analys med vad man uppgav under intervjuerna, att cirka
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40 procent av spelningarna var deras egna, men merparten sköttes av aktörer som
Live Nation eller Luger (Blixten & Co). Det stämde med vår analys, vi fann att 35
procent av affischerna var från deras egna arrangemang. Skillnaderna i antalet kan
bero på en ungefärlig uppgift från intervjun, men också på att arkivet inte är
fullständigt.

7.2.2 Variabel 1, 2 & 3: - Evenemang, målgrupper och värderingar
Mycket av bilderna i analysen är från konserter eller relaterade till musik och
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spelningar. Denna typ av affischering förekommer inte för privata uthyrningar eller i
någon högre utsträckning för återkommande event. Därför kan analysen inte finna
relationer mellan event och målgrupper.

Det betyder inte att frågan som ämnades besvaras med dessa variabler nödvändigtvis
är irrelevant. Men det är omöjligt att säkert svara på det utifrån materialet som är
tillgängligt för analysen. För att inte försvaga eller inkludera osäkra resultat i studien
kommer därför inga fortsatta analyser eller spekulationer göras om denna fråga i detta
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kapitel

7.2.3 Variabel 4, 5 & 6: - Bilder och koncept
Företagets grundkoncept beskrivs ofta på liknande sätt i intervjuerna. Den näst intill
vänskapliga relationen mellan kunden och företaget betonas - alla ska vara välkomna
alla dagar i veckan. Detta var konceptet man både startade med, en inkluderande
helhetsupplevelse med återkommande gäster, ett koncept som ledningen själva ansåg
saknades. Värdeorden öppet, inkluderande och musikalisk kvalitetssäkring lever kvar
idag enligt intervjupersonerna trots om-profileringen.

Tittar vi på representationen av kön förekommer kvinnor på 27 procent av bilderna
55

och män på 73 procent av dem. 27 procent av den manliga representationen sker på
bilder som är svartvita med mörka toner. 17 procent av den manliga representationen
är även svartvita bilder på män i grupp.

Applicerar man Merrilees och Millers principer för om-profileringar på resultatet får
vi fram att man bryter mot en av principerna för framgångsrika om-profileringar där
kommunikationen bör vara enhetlig med konceptet för företaget och varumärket. Här
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har man en brist som skulle påverka hela varumärkets kapital enligt Aakers modell.
Detta problem kommer vidare att analyseras i nästa kapitel

7.2.4 Variabel 7, 8, 10 & 11: - Text och formgivning
Man ser tydlig att de preferenser som i regel gäller för texter och annonser även
återfinns här. Texter med fet stil, både i logotyper och i de informativa delarna av
texten.

Att en typ av produkt som ska ses som “hård” ofta får logotyper med fetare, rakare
text medan elegans och enkelhet signaleras bäst med smala texter stämmer inte i detta
fall. Det finns inga direkta samband mellan musik och typsnitt. Smala texter används
för flera olika musikstilar. Texter i fet stil är vanligt förekommande men är inte över57

eller underrepresenterade i olika genrer. Även de smala och feta texternas utformning
saknade samband. Hypotesen om att valet av visuella textelement påverkas av
musikstilarna stämmer därmed inte.

8. Analys
8.1 Kvalitativ innehållsanalys genom samtalsintervjuer
Nedan analyseras de uppkomna resultaten utifrån samma tematiska ramverk som i
kapitel sju. Dessa knyts an med de teorier presenterade i kapitel tre.

8.1.1 Tema 1: Varumärke
Mot bakgrund av D.A. Aakers (2012) studier inom marknadsföring och
framtagningen av den så kallade Aakermodellen kan vi genom våra uppkomna resultat
se att Debaser har byggt ett starkt varumärke som innehar en stabil brand equity.
Lanseringsfasen skedde utan strategisk kommunikationsplan och lyckades dra till sig
medialt intresse av relevanta medier inom klubb- och konsertetablissemanget i
Stockholm. Genom övervägande goda recensioner och intensiv rapportering från
etablerade medier i kombination med ett digert kontaktnät och marknadsföring i form
av ”word-of-mouth” genom dessa skapades en kännedom kring verksamheten
Debaser bland Stockholms klubbscener. För att attrahera gäster måste de ha
kännedom om varumärket och den tjänst som erbjuds. Debaser fick tidigt medial
uppmärksamhet och “gratis” marknadsföring genom det egna kontaktnätet vilket
ledde till att de tidigt etablerade en stark”brand awareness” som en rockklubb i
Stockholms innerstad. Vidare kan man tänka sig att specialiseringen på väl tilltagna
öppettider, billiga biljetter till spelningar och värnandet av grundpubliken bidrog till
att tidigt skapa en återkommande och lojal publik. Den beskrivna omtanken om
banden som uppträdde, med ett bra välkomnande och vällagad mat samt bra kvalité på
själva scenutrustningen skapade även en stark lojalitet hos artisterna. Utifrån detta kan
man kartlägga en stark “brand loyalty” hos både kunder och artister. När det kommer
till associationer kan man utifrån intervjuerna koppla dem till tankar om rock, alltid
öppet, icke-exkluderande av grundpubliken, god mat, bra välkomnande och billiga
biljettpriser vilket kan ses som företagets brand associations. I och med att
associationerna är av den sort som är verksamma för att attrahera gäster till
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evenemang inom klubb- och restaurangbranschen kan man lägga ihop de tre
elementen ochkonstatera att Debaser etablerat en stabil brand equity tidigt i företagets
historia. Något som enligt en av ägarna gett mycket ”gratis” i senare faser då
varumärket matats in hos gästerna.
Vi kan även konkretisera Debasers eventuella varumärkeskapital utifrån Berrys
fyrstegs-modell där grunden sätts i att ”våga sticka ut”. Debaser ansåg sig vid starten
fylla en lucka i det tillgängliga utbudet i Stockholms uteliv. Då de erbjöd mat, konsert
och klubb ihop skiljde de sig från de renodlade konsert- eller klubblokalerna. Genom
att fokusera på god mat, snarare än en pliktskyldig barmeny för alkoholtillståndet,
byggde de en relativt unik klubbupplevelse.
Att bestämma sitt eget öde och skapa känslomässiga band något som Debaser haft,
och har, i åtanke. Thomas T uppgav att synen på gästerna är mer än bara
inkomstdrivande – de vill att gästerna ska trivas, att upplevelsen ska vara till
belåtenhet och att de ses som kära bekanta. Vidare internaliseras varumärket genom
att majoriteten av de anställda i företaget är musikintresserade och uppgavs arbeta
utifrån en ”Debaser-anda” som är inkluderande, personlig och hjälpsam.
För ytterligare förståelse kring uppbyggnaden av varumärket Debaser har vi
analyserat intervjuerna utifrån De Chernatonys (2003) så kallade Cogwheel model.
Det första momentet; att identifiera de externa möjligheterna, går att härleda till hur
grundarna såg en brist på den befintliga marknaden som de ansåg sig kunna fylla då
det fanns få ställen med live-musik, klubb och mat i Stockholms befintliga uteliv. De
beskriver även hur musikstilen som de själva var intresserade av låg i tiden vid starten
vilket kan ses som en lämplig omvärldsblick vid uppstarten. Vidare identifierades den
interna kompetensen, moment två i modellen, genom att grundarna besatt olika
kunskaper och erfarenheter inom samma område. Det faktum att samtliga innehade
personliga kontaktnät inom branschen kan även det ses som meriterande bland de
interna intressenterna då det möjliggjorde kostnadseffektiv marknadsföring.
Moment tre; att definiera varumärket, kan kartläggas från samtliga intervjuer. Att
driva ett ställe som ägarna själva ville besöka, synen på gästerna som personliga
vänner, att alltid ha öppet och att skilja sig från konkurrenter genom billiga
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biljettpriser, är komponenter som pusslats ihop. Huvudkonceptet, att som gäst kunna
stanna kvar på samma ställe hela kvällen med god mat, bra live-musik och
efterföljande klubb, är själva essensen i varumärket. Moment fyra, att tänka över hur
genomförbart varumärket är, kan återkopplas till moment ett där det beskrevs att
musikstilen låg rätt i tiden och att liknande koncept saknades. Återkommande i
intervjuerna är egenintresset hos ledningen samt passionen för musik och mat vilket
tros vara nyckeln till att verksamheten fungerar. Därmed har moment fem, att försäkra
sig om att den interna viljan och lojaliteten med företaget uppfyllts då samtliga ägare
har intresset som drivkraft i företaget.
Att sedan positionera och urskilja sig, moment sex, kan vi se att Debaser gjort genom
att välja bort drinkbord och VIP-köer till förmån för att alla ska vara där på samma
villkor. Även konceptet att hålla öppet under veckans alla dagar samt att ha låga
biljettpriser är delar i företagets positionering på marknaden. Moment sju, att
strukturera de organisatoriska resurserna, kan ses i hur ledningen i rekrytering av
personal jobbar med betydelsen av att behandla gästerna på ett varmt och
välkomnande sätt (även det att Jocke J uppger att majoriteten av de anställda är
människor som även de brinner för musik på något sätt). Lanseringen av Debaser
beskrivs som testande, i enlighet med moment åtta. Det fanns ingen strategisk plan
kring vare sig lanseringen eller marknadsföringen, ägarna uppger att de helt enkelt
”bara körde på” och testade sig fram. Konceptet visade sig ge lyckade resultat
tämligen snabbt, vilket föranledde förvåning hos ägarna då de väntat sig motstånd i
början. Slutligen, för att koppla an till De Chernatonys kugghjulsmodell (2003), är det
själva operationaliserandet, det sista momentet, vilket innebär att få kommunikationen
och levererandet av tjänsten att fungera ihop. Det är det fortlöpande arbetet inom
verksamheten; att leverera tjänsten med spelningar, restaurang, klubb, konferens och
uthyrningar och kommunicera detta utåt. Det är ett fortlöpande arbete som alltjämt
pågår i den dagliga verksamheten. Marknadsavdelningen beskriver det
kommunikativa arbetet som att man vill ha ett vänskapligt bemötande av gästerna
vilket tar form i dialoger på företagets kommunikativa kanaler så som Twitter,
Instagram och Facebook. Kommunikationens informella ton kan ses som en del i
varumärkets vilja att vara inkluderande; genom ett kravlöst och avslappnat språk är
det lättare att nå ut till en bred målgrupp och bjuda in till dialog.
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8.1.2 Tema 2: Expansion
Vid intervjutillfällena framkom det att motivationen till expansionen och omprofileringen var känslan av att ha ett vinnande koncept. I enlighet med de kriterier
D.A Aaker (2012) listar i sin “brand extension theory”, bör det första steget vid en
expansion av varumärket vara att klargöra om varumärket passar för den nya
produktens kontext. Då grundtanken med Debaser ursprungligen var att erbjuda en
helhetsupplevelse med mat, konsert och klubb är steget till renodlade restauranger,
konferenser och event inte långt från kärnvärdet och den ursprungliga verksamheten.
Expansionens inriktning beskrevs som en naturlig konsekvens av tidigare erfarenheter
bland de interna intressenterna vilket säkerställer ett visst driv och personligt
engagemang för just den utökade verksamheten. Vidare bör varumärket skapa ett
mervärde vid erbjudandet av den nya produkten. Redan innan expansionen fanns det
ett intresse bland privatpersoner att anordna fester i företagets lokaler då företagets
image lockade. Det fanns med andra ord en efterfrågan vilken i sitt bemötande
möjligen skapade ett mervärde för varumärket. Slutligen bör förlängningen av
varumärket bidra till att stärka dess namn och framtoning. Teoretiskt sett kan en
utveckling av den sort Debaser genomgått både stärka eller urholka namnet och
framtoningen beroende på själva utförandet. Vi har utifrån intervjuerna tolkat det som
att det är genom att integrera kärnvärdena i expansionen som varumärket kan stärkas.
I fallet Debaser krävs alltså en koppling till rock och musik även om musiken inte är
huvudaktör. Exempel på detta framkom vid intervjun med Thomas T som
konstaterade att Debaser inte förknippas med konferens per se utan kräver att
konferensen kombineras med middag och/eller fest för att attrahera kunder. Utifrån
detta kan vi se att helhetskoncept är en nödvändig faktor för att Debasers utvidgning
av varumärket ska fungera.
Det framgick i intervjuerna att merparten av de som hyr in sig på Debaser tidigare
besökt verksamheten som gäster på konsert och nattklubb vilket bör styrka att
förlängningen bidrar till att förstärka varumärkets namn och framtoning. Utifrån dessa
premisser har vi konstaterat att Debaser inför expansionen hade ett stabilt underlag för
en lyckad brand extension men att utfallet självfallet är beroende av utförandet.
Gällande utförandet framkom det i intervjuerna att expansionen sågs som nödvändig
då verksamheten mottog kritik för att vara exkluderande i form av musikstilar vilket i
sig är en motsättning gentemot företagets själva kärnvärde som en inkluderande
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verksamhet. I en föränderlig värld som ständigt utvecklas var en förnyelse med andra
ord nödvändig för att hålla sig kvar i en osäker bransch.

8.1.3 Tema 3: Förnyelse
Inom restaurang- och eventbranschen är målgrupperna under ständig utveckling och
förändring. Debasers ursprungliga publik från uppstartsåren beskrivs som medelålders
i dagsläget och det är inte en långsökt tanke att utgångsfrekvensen minskar med
åldern. Det är med andra ord viktigt för företaget att ständigt fånga upp en ny publik
som nått utgångsåldern.
Det framkommer att Debaser byggdes från grundarnas egna förutsättningar, vilka
beskrevs som rock, men även vad som var populärt just då. Det ter sig utifrån
intervjuerna inte som en omöjlighet att inriktningen på musik hade varit en annan om
verksamheten byggts upp idag och inte i början av 2000-talet. Att om-profilera sig
och inte längre fokusera på rockscenen beskrevs i tema två som en nödvändighet då
kritik mottogs för att vara exkluderande. Då ”icke-exkluderande” nämnts som ett
kärnvärde blir kritiken om exkludering något som kan urholka legitimiteten i
varumärket och sänka dess “brand equity”. Det går att argumentera för att omprofileringen och expansionen av varumärket i sig skulle sänka företagets “brand
equity” då de går ifrån dess ursprungliga publik och fokusering på rockscenen. Man
kan dock svara med att rocken beskrivits som trendig och det som ”låg i tiden” vilket
gör att ursprungsscenen snarare var ”trendig musik” och inte ”rockmusik”. Om man
istället har den infallsvinkeln blir Debaser snarare en klubb med tidstypisk, populär
musik och inte en rock-klubb vilket gör att nya, trendiga musikgenrer är en del av
grunden.
Vidare beskrev en av huvudägarna, Jocke J, signifikansen för verksamheter som
Debaser att följa med sin samtid och inte stagnera. En klubb som håller fast vid
daterade koncept och inte accepterar ett samhälle under ständig förändring kommer
inte att lyckas attrahera en återkommande publik.
Förnyelsen av det kommunikativa arbetet kan ses både som en naturlig förändring i
enlighet med den digitala utvecklingen men även som ett steg i led med om62

profileringen. Emma M beskrev det kommunikativa arbetet på Debaser som förlegat
vid slutet av 2007. Post-it lappar och papperskalendrar var det sätt man
kommunicerade på internt och affischer var den huvudsakliga externa
kommunikationen ihop med tryckta annonser. Sett till samtiden så var förvisso
Twitter och Instagram inte etablerade ännu och Facebook inte så välanvänt som idag
men det fanns ändå digitala kanaler att använda sig av även då vilket tyder på att
Debaser tidigare inte följt med sin samtid i den grad de i dagsläget gör.
Att utvecklas och hänga med marknaden har alltid varit viktigt, vilket syns i analysen
av det här temat. Vi vågar också påstå att arbetet med att utveckla kommunikationen
kommer bli än viktigare med tiden. Digitaliseringen som har stått i centrum för
utvecklingen av reklam och extern kommunikation ändras och förnyas allt snabbare.
Nästa generation som når utgångsåldern kommer möjligen ha medium liknande
Instagram eller Snapchat i blodet (Haymarket 2014). Att snabbt anamma de
plattformar den nya, unga publiken verkar i kommer vara av central betydelse. Det är
inte bara den musikaliska utvecklingen det går trender i idag; kommunikation har
också blivit trendig och blir därmed daterad i samma utsträckning.

8.1.4 Tema 4: Integrering av varumärket
Det visade sig i intervjuerna att Debaser i och med om-profileringen antagit ett mer
professionaliserat arbetssätt. Det beskrevs att verksamheten utökats från att gå på
känsla till att bli mer strategisk och strukturerad trots att grundvärdet med kärleken till
musiken funnits kvar. Expansionen ledde till ökad personalomsättning och även att
ägarna antagit en mer administrativ roll. Före expansionen arbetade ägarna ”ute på
golvet” och var därmed närmare personalen. Fortfarande eftersträvas en horisontell
verksamhet där ägarna ska kunna göra samma arbetsuppgifter som personalen i
disken, baren eller garderoben. Det horisontella arbetssättet uppgavs vara något som
eftersträvas bland samtlig personal där alla, oavsett officiell titel, ska kunna utföra alla
arbetsuppgifter och inte se sig förmer än de som står ”lägre” i rang. Denna strävan kan
ses som förenlig med varumärkets inkluderande kärnvärden.
Det framkom i intervjun med marknadsavdelningen att det finns en önskan om att
vara mer inkluderande gällande musikstilar och publik. En större bredd bland en
relativt homogen grupp besökare beskrevs som ett framtida mål, vilket innebär att det
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inkluderande kärnvärdet i dagsläget är bristfälligt. Processen beskrevs vara igång,
med ökad etnisk mångfald och event med politisk inriktning, men långt ifrån
fullständig. Debaser ser sig som inkluderande, men lockar trots detta inte den
mångfald de eftersträvar. En möjlig anledning till detta kan vara representationen i
den externa kommunikationen som vi studerat i innehållsanalysen (se kapitel 7.2 och
8.2). Genom att huvudsakligen porträttera män, ofta i ett hårt och färglöst
sammanhang, är det inte omöjligt att tänka att de främst appellerar just män och bidrar
till bilden av Debaser som en rockklubb.
Tanken kring en vänskaplig, informell ton i kommunikationen framhålls som viktig
sedan starten. Trots att det skett en professionalisering i den interna kommunikationen
i och med intranätet, är tonen fortsatt informell och jargongen full av slangord vilket
kan ses som en vilja att hålla sig kvar i den rebelliska organisation de var vid starten.
Genom att föra en intern dialog av detta slag kan företagsidentiteten hos personalen
hållas kvar vid att de är ett sammanhållet gäng, att Debaser är samma rebell som vid
starten trots att företaget utvecklats och blivit en seriös aktör på marknaden. Vidare
finns viljan att den externa kommunikationen ska vara vänskaplig, informell och fylld
av dialog med gästerna. Detta syns endast sporadiskt från teori till praktik på
företagets sociala medier och blir uppblandat med inlägg där syftet enbart är att
informera om kommande spelningar eller event. Anledningen till detta uppges vara
begränsningar i budget och tid. Att tappa den vänskapliga, berättande tonen i
kommunikationen kan urholka varumärket då det till stor del bygger på att vara
inkluderande och att gäster ses som vänner snarare än mottagare för försäljning.
Genom en informerande och neutral ton i kommunikationen kan känslan hos gästerna
bli att de ses mer som kunder än vänner till företaget vilket i förlängningen kan bidra
till en sämre relation mellan gäster och företaget.
De låga biljettpriserna är inte längre de effektiva lockbeten som de var vid starten
vilket beror på de externa aktörer som anordnar konserter i Debasers lokaler. Det
framkom dock att de event Debaser anordnar i egen regi håller samma prisnivå som
vid starten. Biljettpriserna till de egna eventen ses mest som en symbolisk summa och
det är merförsäljningen som intäkterna beräknas komma ifrån. Detta fasthållande vid
den ursprungliga prissättningen kan ses som en vilja att hålla kvar kärnvärdet där de
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ville möjliggöra att gästerna skulle ha råd att gå på spelningar ofta och ett vurmande
för det ursprungliga musikintresset.

8.2 Innehållsanalys
Affischerna har haft vissa begränsningar som gör att några av de frågor vi ville ställa
är omöjliga att få svar på. Därmed kan vi ej göra en analys kring den tänka frågan i
dessa operationaliseringar, istället analyseras anledningen till varför dessa variabler
och operationaliseringar ej fungerat och vad för ändringar som skulle behövts gjort för
att de skulle vara framgångsrika.

8.2.1 Variabel 1, 3 & 9: -Historisk kartläggning
Analysen av den historiska kartläggningen kommer delas in i tre delar i enlighet med
de diagram som presenterats i resultatdelen i underkapitlet 7.2.1. Analysen kommer
först handla om förändringarna i musikstilar över tidsperioden vi analyserat och deras
betydelse för om-profileringen. Den kommer även ta upp hur den upp och nedgång
som skett i mängden av material sammanträffar med de nya lokalernas ökade
kapacitet och övergången till digital extern kommunikation. Samt med hjälp av
statistik bekräfta bilden från intervjuerna kring hur kommunikationen på Debaser sett
ut under 13 år.
I grund och botten har om-profileringen drivits framåt av en kombination av två
faktorer. Ökningen i verksamhetens storlek framåt av nya större lokaler som gav
ökade möjligheter till flera konserter och andra typer av event. Samtidigt fanns det ett
annat behov att öka verksamheten. Varumärket är välkänt i sina kretsar, men
verksamheten har fått kritik för att vara för smal och exkluderande. Att ta in nya
musikstilar och andra typer av evenemang har därför inte bara varit viktigt för att öka
verksamhetens storlek för utan för att få en bredare profil, vilket är centralt i Debasers
om-profilering.
Förändringarna i affischernas olika musikgenrer stämmer överens med vad som sägs i
intervjuerna kring hur man successivt gått mot ett mer ”mainstreamat” innehåll och
följt de aktuella trenderna inom musiken. Detta följer de principer som beskrivs av
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Merrilees och Miller (2008, ss. 540-542) där om-profileringar ofta beskrivs som
naturliga i och med att man måste följa med och ändra sig efter målgruppens behov.
Ett företag som står still och bara gör det de är bra på, riskerar att gå under eller bli
omsprunga av sina konkurrenter.
Vi ser att en utvecklingen mot framtiden är en del av arbetet med servicevarumärken i
och med att marknaden kan komma förändras. Även om De Chernatonys ”The
Cogwheel Model” (2003) varit bra för att beskriva den uppbyggnationen av Debasers
varumärke och tar med hur ett varumärket ska hanteras så anser vi i att den saknar en
dimension, framtiden och utvecklingsfasen. En sådan fas skulle vara högst relevant då
den är nödvändig för att hålla varumärket starkt. De Chernatony (2003) poängterar
hur kundernas behov är det centrala inom servicevarumärken, en sådan förnyande
dimension skulle då hjälpa företagen att anpassa sig efter olika förändringar som kan
påverka kundernas behov av service.
I och med köpet av Debasers nya lokaler på Medborgarplatsen 2006 (Telford &
Jonsson 2011) fick man möjligheten att anordna fler konserter och events, detta kan vi
se i innehållsanalysen påverkat kommunikationen och genererat en ökning av
affischer i arkivet kring 2007.
Vi kan också se en nedgång under de senaste åren. Detta analyserar vi har att göra
med att marknadsföringen och kommunikationen förändrats och blivit mer digital,
den sker inte i analog form utan istället över sociala medier. Denna bild bekräftas av
både intervjuerna med Jocke J och Viktor J. De säger att företaget fortfarande
använder affischer men att det idag är i ytterst liten skala. Att sprida den externa
kommunikationen över sociala medier och andra digitala plattformar är strategiskt en
bra utveckling för företaget då sådan reklam ej har en lika hög kostnad som den
tryckta analoga.
Även om operationaliseringen kring den historiska utvecklingen har tagit fram en
intressant fråga kring De Chernatonys ”The Cogwheel Model” (2003) och om denna
skulle berikas av ett utvecklande stadium så har dess huvudsyfte varit att göra en form
av historisk karta. På så sätt har vi fått förståelse för hur det våra intervjupersoner
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berättar i våra samtal syns i den verkliga kommunikationen. Ett sådant exempel från
innehållsanalysen är att uppdelningen på konserter och event från externa aktörer och
företaget själva stämmer med vad som angavs i intervjuerna.

8.2.2 Variabel 1, 2 & 3: - Evenemang, målgrupper och värderingar
Denna operationalisering har varit en av de mindre lyckade i undersökningen. Även
om frågan var realvant fann vi ej tillräckligt med material ifrån olika typer av
evenemang för att kunna bekräfta denna. Detta kan ha att göra med två huvudfaktorer:
1. Det är olika viktigt för olika evenemang att kommuniceras via affischer
2. Kostnaden för att trycka och sprida dessa bilder är hög.
Privata konferenser och liknande evenemang så som bröllop inte har externa affischer,
de är privata event och ska inte nå ut i tryckt eller digital form till allmänheten. Därför
är det en olämplig form av kommunikation för dessa verksamheter.
Kostaden är nästa aspekt. Om man samarbetar med externa aktörer så som Live
nation, Luger och artister med färdigt material kan Debaser få ut affischer utan att
själva behöva stå för kostnaderna. Men skulle Debaser skapa eget material för alla
konserter eller klubbar man själva hade anordnat innan digitaliseringen skulle de gå åt
resurser och material som inte finns hos företaget. Därför har inte alla evenemang
marknadsföras på samma sätt.
Vi tror att man prioriterat affischer för konserter där en artist spelar på ett visst datum
medan en återkommande klubb eller event kan successivt få tid på sig att växa och
inte är lika beroende av att snabbt bli populärt och omtalat.
Vad som kanske skulle behövs förändras för att undvika detta misstag är att antigen
från början insett materialets begränsningar och stryka frågan eller kombinerat
innehållsanalysen med andra typer av bokföring som är mer fullständiga och tar med
alla former av evenemang. Problemet med att analysera olika former av bokföring är
att de inte visar på någon from av kommunikation, något som affischerna istället
förmedlar väl.
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8.2.3 Variabel 4, 5 & 6: - Bilder och koncept
De Chernatony skriver i sin bok Creating powerful brands in consumer, service and
industrial markets (2003) att det är konceptet för servicen som är det centrala för
serviceföretags varumärken, inte produkterna de eventuellt förmedlar.
Detta har gjort att vi ifrågasatt hur väl Aakers “brand extension” modell (2012), som
både nämns separat och i Merrilees och Millers principer (se kapitel 3.2), fungerar för
om-profileringar av serviceföretag där man, likt den på Debaser, adderar nya områden
till verksamheten. Aaker, Merrilees och Miller förespråkar nämligen en koppling
mellan den originella produkten och den nya produkten, produkter som inte är
primära för serviceföretag som Debaser.
Ett av de syften som vi hade med uppsatsen var att undersöka om det finns ett behov
att utveckla de redan existerande teorierna specifikt för om-profilering av
serviceföretag. Det anser vi finns då analyserna framförallt av samtalsintervjuerna
visar en koppling mellan det originella konceptet för servicen och vilka typer av nya
servicekoncept som fungerar idag. Kopplingen är inte produkter som (Merileesl och
milelr genom) Aakers “extension theory” poängterar, produkterna är har i detta fall
ofta en ganska svag relation till varandra. När de nya verksamheterna får samma
helhetskoncept som den originella rock-klubben och man inte bara erbjuder en tjänst
utan en helhetsupplevelse så köper intressenterna idén med att anordna exemplevis
konferenser på Debaser.
Vi ser med tanke på vikten att koppla grundkoncept och med de nya koncepten stora
problem med en av de brister vi funnit i företagets externa komunaktion: Man
misslyckas trotts inkluderande av nya musikstilar som presenterats ovan (se 8.2.1) att
helt visa sig som öppen och inkluderande utåt. Bristerna påverkar inte bara
varumärket, då det minskar det viktiga varumärkeskapitalet har som betonats av
Aaker (2012) och Berrys (2000) teorier. Problemet är även i högsta grad motsägande
mot företagets servicekoncept där man vill vara öppen och inkluderande. Vi kan i
innehållsanalysen se att man har en väldigt ojämn könsfördelning, en dominerande
typ av person som visas och att denna person dessutom porträtteras på ett visst sätt.
Stereotyperna är inte heller bara knutna till den ”vita rocken” man brukade spela utan
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återfinns också inom andra genrer (se Bilaga 4).
Även om kommunikationen inte alltid är skapad av företaget Debaser själva, utan kan
komma ifrån externa aktörer så som Luger och Live Nation, är de måna om att i
intervjuerna poängtera sin egen kvalitetssäkring av bokningar och att allt som händer i
deras lokaler. På så sätt väljer man också vem som spelar och vem som syns i
företagets namn. Då anser vi att man även har ett finger med i spelet varför det ser ut
så här, medvetet eller omedvetet. Även om det självklart kan vara en effekt av
musikmarknaden där exempelvis könsfördelningen är allt ifrån jämn så är den ännu
mer snett fördelad som i vår undersökning på Debaser (Portnoff 2012, ss.35-37).
Även om dessa brister inom varumärket inte direkt verkar påverka företaget
ekonomiskt negativt idag anser vi att en väldigt stereotypisk kommunikation motsäger
det viktiga grundkonceptet för företagets service. Därmed tror vi att den långsiktigt
kan få en negativ påverkan.
Om-profileringen och utvecklingen hade möjligtvis varit mer framgångsrik om man
innan eller under processen arbetat med denna brist. Förslagsvis genom att öka sin
kvalitetssäkring av de bokade akterna till att inte bara vara musikalisk men också med
tanke på hur de valda musiken eller musikerna får företaget att framstå. På så sätt
skulle man kvalitetssäkra bilden av varumärket som den öppna icke-exkluderande
helhetsupplevelse man är ute efter.

8.2.4 Variabel 7, 8, 10 & 11: - Text och formgivning
Så som nämnts i intervjuerna är det mycket fokus på informativ kommunikation.
Även om företaget hävdar att de vill få ut ett mer kreativt och berättande budskap så
sätter tidsbegränsningar ofta stopp för detta. Liknande mönster syntes på affischerna
där mycket är informativt och inte kreativ text. För att optimera läsningen av
information lämpar sig visst typsnitt och färgval. Därför var det svårt att se
utstickande variationer i denna variabel. Så länge utformningen på annonser ser
liknande ut som idag är det inte något vi anser kommer ändras i framtiden. Detta var
vi relativt medvetna om i vår konstruktion av frågan.
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Det som istället förvånande oss resultatmässigt var att den påstådda relationen
angående hur en viss produkt korrelerar med en viss typ av text inte stämde, valet av
logotyper och liknande textelement påverkas inte av musikstilarna på bilderna utifrån
vår undersökning. Detta trots att annan forskning visar att texten borde göra det
(Hansen & Machin 2013, s. 179). En av anledningarna till denna avvikelse från
normen i våra resultat kan vara begränsningarna med innehållsanalysen som metod.
Det är svårt att konstruera ett kodschema som tar upp alla de berörda elementen som
kan påverka en logotyps mening eller budskap. Utifrån variablerna kring textens
basala utformning och färg kan man inte avgöra hur mottagaren tolkar ett helt
textelement. Andra symboler eller kreativ formgivning kan påverka så att en text som
är smal och nätt passar bra för förslagsvis ett tufft metalband.
Ett förslag för att förbättra analysen kring tolkningen av textdesign är att arbeta mer
kvalitativt, exempelvis med semiotik istället för en kvantitativ innehållsanalys. Vi har
dock valt bort en sådan form av analys då den förutom att besvara denna fråga inte
fungerar för övriga frågeställningar i denna uppsats. Uppsatsen hade dessutom blivit
för spretig med endast en semiotisk analys av ett element.
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9 Slutsatser
I detta kapitel kommer vi lägga samman de analyser som gjorts av de två olika
metoderna. Dessa slutsatser är grundade i de analyser som presenterats ovan.
Förändring är nödvändigt för att hålla sig stark på marknaden och man måste anpassa
sig efter de yttre omständigheterna för att klara sig. I och med det blir en typ av
förändring förr eller senare alltid nödvändig. Den behöver dock inte vara lika
omfattande eller generera en om-profilering som i detta fall. Exempelvis så är den
förändring mot en mer digital kommunikation inte en om-profilering utan en viktig
förändring för företaget och varumärket. Man skulle tekniskt sätt kunnat behålla sin
ursprungliga profil och kommunicerat över digitala kanaler så som sociala medier
utan att göra en om-profilering. Det är de förändringar Debaser gjort, riktade mot en
helt ny målgrupp, och dess profilering som är det intressanta i detta fall.
Den här fallstudien visar även hur existerande kritik mot varumärket kan, och bör, tas
med i en om-profilering även om en om-profilering inte nödvändigtvis är lösningen på
ett svagt varumärke. Som vår studie visat blir Debaser fortfarande stämplat som ett
“smalt” varumärke vilket kan bero på att de inte tagit itu med samtliga delar av
kritiken utan enbart vissa komponenter. På så sätt kan det vara negativt för
varumärket då verkligheten inte stämmer överens med det grundkoncept de säger sig
ha. Varumärket har breddat sig på flertalet plan men kvarhåller till viss del den smala
ursprungsfokuseringen vilket gör att om-profileringen endast kan ses som delvis
lyckad.
Detta har slutligen utmynnat i en teoriutvecklande slutsats gällande om-profilering,
där vi försökt anpassa de bristfälliga modellerna för området. Både gällande
profilering av servicevarumärken i stort men även bristerna gällande om-profilering
av servicevarumärken.
Här har vi framförallt sett att kopplingen mellan den gamla produkten och den nya
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som efterfrågas i de existerande modellerna kring om-profilering och profilering inte
är helt överensstämmande i detta fall. Vi föreslår istället att man ska koppla
grundkonceptet kring servicen, som är det primära inom dessa företag, till servicen för
det nya området - inte produkten. I fallet Debaser var det helheten som var det
ursprungliga konceptet; allt man behöver för en utekväll samlat på ett ställe. Det är
även helhetskonceptet med mat, musik och fest som tycks göra att de nya
inriktningarna i verksamheten fungerar. Paralleller kan dras till McDonalds
förgrenade caféverksamhet McCafé som riktar in sig på kaffe och bakverk snarare än
hamburgare och pommes frites. Det är troligen grundkonceptet kring servicen; billigt
och snabbt, som gör McCafé välbesökt än att de är framträdande när det kommer till
kvalitetskaffe. Produkten håller sig förvisso inom kategorin “mat” men är väsentligt
annorlunda från dess ursprungliga produkt.
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10 Avslutande diskussion, slutsatser och framtida
forskning
Undersökningen har handlat om hur konsert- och event-företaget Debaser har omprofilerat sig sedan de ursprungligen slog upp portarna. Detta genom att nå en bredare
publik men även genom att addera nya typer av tjänster till företagets verksamhet. Det
är vad som analyserats med ett fokus på den externa kommunikationen under dessa år.
Syftet har varit att, förutom att göra en kartläggning av processen och de förtjänster
och brister som finns, testa de existerande teorierna rörande om-profilering på denna
typ av servicevarumärke för att påbörja en teoriutveckling av dessa.
Genom att kombinera samtalsintervjuer med en innehållsanalys av bilder på affischer
har vi kommit fram till våra resultat. Det behövs utveckling och en anpassning av de
existerande teorier som finns gällande om-profilering då ett serviceföretag och dess
varumärke har vissa unika aspekter som skiljer dem från andra typer av varumärken.
Dessa skillnader är så pass stora att forskare som De Chernatony med flera föreslår att
de teorier och modeller som finns inom profilering i stort behöver anpassas ytterligare
för denna typ av verksamhet. Det behöver inte nödvändigtvis betyda att helt nya
modeller behöver skapas men att det krävs en anpassning av de existerande.
Tendenser till detta kan vi även se i vår studie av Debasers om-profilering då de
principer som finns inte är helt kompatibla med den här typen av varumärke.
Ett exempel på detta är Merrilees och Millers principer (2008) eller Aakers “brand
extention theory” (2012) där de säger att man i en om-profilering måste ha en
koppling mellan produkten och det nya området. I serviceföretag där produkten är
sekundär och servicen primär vill vi argumentera för att det i en om-profilering inte är
den ursprungliga produkten utan det ursprungliga servicekonceptet det nya områdena
måste kopplas till. Vi har i vår studie sett att företaget i fråga gått långt ifrån den
ursprungliga produkten men behållit servicekonceptet gällande helhetsupplevelsen
och valt att kommunicera det utåt. Företaget vittnar om att de nya inriktningarna
fungerar så länge de kopplas samman med kärnvärderna och grundkonceptet gällande
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servicen. De exemplifierar med att kommunikationen med gästerna ska vara
avslappnad, vänskaplig och informell och att alla ska känna sig välkomna på lika
villkor, i enlighet med grundtanken.
Eftersom det råder en brist på forskning kring om-profilering samt teorier och
modeller för profilering av serviceföretag är det svårt att jämföra identiska studier för
att styrka vårt resultat. I vår efterforskning har vi inte kommit över någon liknande
studie med inriktning på serviceföretag. Vad vi dock kan göra är att jämföra andra
studier kring om-profilering av andra typer av företag och varumärken för att se vilka
skillnader som finns. Det vi har sett är att kopplingen till den ursprungliga produkten
är väsentligt i dessa fall. I fall gällande verksamheter som Debaser är kopplingen till
den ursprungliga servicen av avsevärt större. Detta kan förklaras med att ett
serviceföretags varumärke har annorlunda funktioner och kräver vidare anpassning
när det kommer till forskning.
Då detta är en fallstudie, begränsad till ett enskilt företag, kan den enbart ses som ett
bidrag till att öka förståelsen för området. Det behövs fler fall och fortsatta studier för
att kunna fastställa hur en anpassning av befintliga teorier och modeller bör göras för
att passa serviceföretag. Vi anser dock, grundat i den forskning som existerar gällande
profilering av serviceföretag och deras varumärken, att det är en rimlig slutsats att det
råder skillnader även i om-profilering. Den lucka vi ständigt återkommer till är långt
från fylld men med tanke på att vi sett den som ett gapande hål vid studiens början
anser vi att vi bidragit med de första spadtagen för att fylla luckan.
Då kommunikationsplaner eller liknande officiellt saknats på företaget har vi behövt
anpassa vår forskning utifrån det material som funnits att tillgå. Denna materiella brist
har självklart påverkat studien. Även om en innehållsanalys av affischer har bidragit
till undersökningen finns det problem vilka har avhandlats ovan. Eventuella bortfall
av material samt begränsningar i vad materialet påvisar för mönster och trender är
exempel på sådana problem. Det faktum att företaget inte alltid står själva som
avsändare av det material som analyserats är också ett problem som tagits i åtanke vid
analysen av annonserna. Vad som då är viktigt att veta är att företaget själva ansvarar
för vad som presenteras på scenen och på så sätt innehar ett ansvar för
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kommunikation utåt som kommer kopplas ihop med dem.
Överlag har intervjuerna varit givande med bra samtal. Det var dock svårt att hålla
informanterna till att enbart diskutera den externa kommunikationen på grund av
intervjuernas fria form. Vi har, på grund av materialbrist och tidsskäl, avgränsat vårt
forskningsområde till den externa kommunikationen vilket gör att vi inte kan dra
slutsatser kring den fullständiga om-profileringen. Den interna kommunikationen
vidrörs men är inte fullständigt kartlagd.
Slutligen vill vi, med grund i detta, föreslå vidare forskning på flera plan inom
området om-profilering. Dels studier kring ämnet i stort, då det inte finns befintliga
teorierna och studier i någon större utsträckning. Men även vidare studier specifikt
inriktade på om-profilering av serviceföretag. Detta för att fastställa om de mönster vi
kunnat se i detta fall är representativt för hela varumärkesgruppen.
Det skulle även behöva göras studier gällande den interna kommunikationens roll i en
om-profilering av serviceföretag. Det är en viktig punkt som nämns när det gäller omprofilering i stort men vi anser att de anställda innehar en än större roll i
serviceföretag då de anställda och kunden har en nära koppling och de anställda i
många fall är den enda interaktion kunden har med varumärket. Deras beteende är i
högsta grad relevant för hur företaget och varumärket uppfattas och bör spela en stor
roll i en om-profilering, som en av de viktiga kanalerna kring att visa kunderna denna
nya bild av företaget. Därmed borde den interna kommunikationen vara än viktigare
när det kommer till dessa varumärken.
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Bilagor
Bilaga 1: Variabler till kodning och innehållsanalys
1. Vilket år är eventet från? (2004-2014)
2. Vad är det för sorts event (flervalsfråga)?
a. Konsert
b. Konferens
c. Pub/Bar
d. Klubb
e. DJ-spelning
f. Restaurang
g. Festival
h. Temakväll
i. Välgörenhet
3. Vilken/vilka typ(er) av musik spelas (flervalsfråga)?
a. Rock
b. Pop
c. R&B
d. Hip hop
e. EMD/Dance
f. Indie/Alternativ
g. Metal
h. Goth
i. Country
j. Folk Americana
k. Soul
l. Jazz
m. Blues
n. Reggae
o. Latino
p. Punk
q. Funk
80

r. Klassisk musik
s. Singer/Songwriter
t. Blandat (används för när det spelas musik men utan identifierbar
genre)
4. Vad är det för typ av bild?
a. Illustration
b. Fotografi
5. Vad avbildas?
a. Man
b. Kvinna
c. Grupp
d. Man grupp
e. Kvinna grupp
f. Abstrakt
g. Natur
6. Vilken/vilket färg/färgtema har bilden?
a. Svart/Vit/Grå
b. Flerfärgad
c. Grön
d. Blå
e. Gul
f. Röd
g. Rosa
h. Lila
i. Orange
7. Hur är texten utformad?
a. San serif smal
b. San serif fet
c. Serif smal
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d. Serif fet
8. Vilken färg har texten?
a. Svart
b. Vit
c. Grå
d. Grön
e. Blå
f. Gul
g. Röd
h. Rosa
i. Lila
j. Orange
9. Vilken är den huvudsakliga avsändaren?
a. Debaser
b. Luger
c. Scorpio
d. Live nation
e. AEG LIVE
f. Bad taste events
g. Monstera
h. Skrikhult production
i. Nons records
j. Soundhabits
k. Statisch
l. Swedbeat
m. Sweden rock
n. WWDIS
o. Ej en ensam huvudavsändare
10. Vilken formgivng har bandets logotyp?
a. San serif smal
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b. San serif fet
c. Serif smal
d. Serif fet
11. Vilken färg har den?
a. Svart
b. Vit
c. Grå
d. Grön
e. Blå
f. Gul
g. Röd
h. Rosa
i. Lila
j. Orange
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Bilaga 2: Vem har skrivit vad?
Den största delen av insamlingsarbetet har skett tillsammans. Detta gäller intervjuer
och arbetet kring innehållsanalysens kodscheman. Därefter har materialet delats upp
så att den ena ansvarat huvudsakligen för den ena metoden, samtalsintervjuerna, och
den andra innehållsanalysen.
På grund av personliga preferenser och kunskaper kring de program vi använt, har
Elin Simmesgård skött intervjuerna och Kerstin Falk ansvarat för innehållsanalysen.
Även om vi har samtalat och varit noga med att vara överens kring vad som skrivits i
alla delar så har det varit lättast att göra denna uppdelning av arbetet och följa den
från genomförandet i kapitel sex till analyserna i kapitel åtta.
Resterande arbete har skett tillsammans. Även om vi individuellt kan ha skrivit delar
av olika underkapitel själv har vi delat på mycket av ansvaret och bitvis båda bidragit
till samma text eller kapitel. Det finns dock några speciella sektioner text där vi kan
peka ut den ene som enskild författare till, utöver de kapitel som tidigare beskrivits
ovan. De sektioner text som den enskilde författaren bidragit med kommer att nämnas
i en lista för respektive författare nedan. De kapitel som inte nämns är skrivna mer
eller mindre tillsammans med ett kollektivt ansvar.

Elin Simmesgård:

Kerstin Falk:

2.2.1 Debaser

1.2 Avgränsning

3.1.1 Brand Equity

1.3 Disposition

3.1.2 Brand Extension Theory

2.2.2 Marknaden för konsert och live event

9 Slutsatser

3.1.1.1 Brand Equity inom serviceföretag
3.1.3 The Cogwheel Model- Bygga och
upprätthålla serviceföretags varumärken
3.2 Principer för om-profilering
4. (Val av) Källor
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Bilaga 3: Intervjuguide
Uppvärming:
●
●
●
●

Berätta om dig själv? Namn, ålder, beskriv din musikstil osv.
Vad har du gjort tidigare?
Vilken roll har du i företaget?
Hur kom du in i den rollen?

Teman:
1. Uppstarten(/tidiga år) (om varit med från början fråga A-C, annars hoppa till
fråga D)
a. Hur kom Debaser till?
b. Hur lanserades Debaser?
c. Hur såg era mål och planer ut då?
d. Hur såg Debaser ut när du kom in i företaget?
2. Expansion (Kan du beskriva skillnaderna mellan idag och då?)
Ev. följdfrågor:
a. Motivation/anledning till förändringar
b. Plan med förändringar
c. Upplägg på förändringsarbetet
3. Genomförande (Hur arbetar ni med kommunikation (externt)?
a. Finns det skillnader nu vs. tidigare?
i.
Flera målgrupper? Flera typer av annonser/reklam? Kanaler?
ii.
Märker ni skillnader i målgruppernas behov/krav (både nu/då
och olika målgrupper)?
iii.
(om) Hur fördes ändringarna ut?
iv.
Har det varit lönsamt? (Ekonomiskt? För organisationen?
Kundnöjdhet?)
b. Hur ser det kommunikativa arbetet ut idag?
i.
Vem sköter marknadsföringen?
ii.
Används externa aktörer i kommunikationen?
iii.
Finns det några strategier
4. Reflektion (Om du ser tillbaka finns det något du är extra nöjd med eller skulle
vilja göra om inom kommunikationsarbetet?)
a. Ta lärdom av?
b. Unikt för er eller tips till andra?
c. Rekommenderar du att göra detta?
5. Framtid (vad skulle du vilja sätta upp för framtida mål för Debaser och hur ser
du att de skulle kunna nås?)
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Bilaga 4: Kodschema

År

Typ av
event

Vad
avbildas

Form
Färg bild text

2007 Konsert

rock,
Pop,
Indie/alter
nativ
Fotografi

Man,
Grupp

Fet rak
flerfärgad (san serif) grön

2006 Konsert

Pop,
EMD/dan Illustratio
ce
n

text

orange

Konsert,
2006 Klubb

blandat

Illustratio
n

Kvinna

flerfärg

Pop

Illustratio
n

Grupp

Fet rak
flerfärgad (san serif) svart

Hip hop

Illustratio
n

abstrakt

Fotografi

Man,
Grupp

döskalle

Svartvit
(mörk/grå Fet rak
)
(san serif) Vit

Natur

Svartvit
(mörk/grå Fet rak
)
(san serif) Vit

2005 Konsert
2008 Konsert
2008 Konsert
Konsert,
2008 Klubb

2009 Konsert

Typ av
musik

Jazz

rock

Punk

Typ av
bild

Illustratio
n
Illustratio
n

(huvud)A Loga
Färg text vsändare form

loga färg

Debaser

fet rak

vit

Fet rak
(san serif) svart

Luger

fet serif

svart

Fet serif

Debaser

Smal serif blå

statisch

svart

fet rak

vit

grön

Smal rak
(san serif) Vit

bad taste
events
fet rak

vit

blå

Smal serif blå

flera

fet serif

bege

Debaser

fet rak

gul

AEG
LIVE

fet rak

vit

abstrakt

Svartvit
(mörk/grå Fet rak
)
(san serif) svart

Debaser

fet serif

svart

soundhab
its
fet serif

brun

vit

välgörenh
2004 et
blandat

Illustratio
n

2010 Konsert

Pop

Illustratio
n

Natur

Fet rak
flerfärgad (san serif) svart

2013 Konsert

Pop,
Indie/alter
nativ,
Folk
American
a
Fotografi

Man,
Grupp

Svartvit
(mörk/grå
)
Smal serif Vit

Luger

fet serif

2012 Konsert

rock,
Indie/alter
nativ,
Country,
Folk
American
a
Fotografi

Grupp

grön

Luger

Smal serif vit

2012 Konsert

Indie/alter
nativ,
Illustratio
Punk
n

abstrakt

Svartvit
(mörk/grå Smal rak
)
(san serif) grå

Debaser

Smal rak

vit

2012 Konsert

Pop,
EMD/dan
ce
Fotografi

Man

Svartvit
(mörk/grå Fet rak
)
(san serif) gul

Luger

fet rak

gul

abstrakt

Fet rak
flerfärgad (san serif) svart

Skrikhult
productio
n
Smal rak

vit

bad taste
events
fet rak

blå

2010 Konsert

rock

Illustratio
n

Smal serif Vit

2011 Konsert

Punk,
blandat

Fotografi

Man,
Grupp

Svartvit
(mörk/grå Fet rak
)
(san serif) blå

2011 Konsert

Reggae,
Latino,
Punk

Illustratio
n

text

gul

Fet rak
(san serif) röd

flera

fet rak

svart

2010 Konsert

Pop,
EMD/dan
ce
Fotografi

Man,
Grupp

Svartvit
(mörk/grå
)
Smal serif Vit

flera

fet serif

vit

2010 Konsert

Pop,
Soul,
blandat

Kvinna

flerfärgad Fet serif

Luger

fet serif

vit

2010 Konsert

Pop,
EMD/dan Illustratio
ce, Funk n

text

2010 Konsert

rock,

hand

Fotografi

Illustratio

Vit

Fet rak
(san serif) svart
flerfärgad Fet rak

Vit

monstera fet rak

svart

Luger

vit

Smal rak
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Pop,
n
Indie/alter
nativ,
Folk
American
a, blandat
2011 Konsert

EMD/dan Illustratio
ce
n

2011 Konsert

rock, Folk
American
a
Fotografi

Konsert,
2011 Klubb

Indie/alter
nativ
Fotografi

2012 Konsert

rock,
Metal

Fotografi

2012 Konsert

rock,
Jazz

Illustratio
n

(san serif)

abstrakt

Fet rak
Färgrann (san serif) svart

Luger

fet rak

svart

Man,
Grupp

Svartvit
(mörk/grå
)
Fet serif

Vit

Debaser

fet rak

svart

Man,
Grupp

Svartvit
(mörk/grå Fet rak
)
(san serif) Vit

Debaser

fet rak

gul

abstrakt

Svartvit
(mörk/grå Fet rak
)
(san serif) rosa

Debaser

Natur

Fet rak
flerfärgad (san serif) Lila

Debaser

fet serif

röd

Debaser

fet rak

svart

2012 Konsert

Metal

Fotografi

gasmask

Svartvit
(mörk/grå
)
Fet serif

2011 Konsert

Pop,
synth

Illustratio
n

abstrakt

flerfärgad Smal serif svart

Luger

fet serif

svart

döskalle

Svartvit
(mörk/grå
)
Fet serif

Vit

Luger

fet rak

vit

Man

Svartvit
(mörk/grå
)
Fet serif

röd

Luger

fet serif

blå

Man

Svartvit
(mörk/grå Fet rak
)
(san serif) Vit

Debaser

fet rak

vit

Kvinna

Svartvit
(mörk/grå
)
Fet serif

AEG
LIVE

fet serif

orange

flera

Smal rak

svart

2009 Konsert

Indie/alter Illustratio
nativ
n

2009 Konsert

singer/so
ngwriter Fotografi

2011 Konsert

rock,
Punk,
goth

2008 Konsert

Fotografi

singer/so
ngwriter Fotografi

svart

Vit

Fotografi

Kvinna

grön

Smal rak
(san serif) svart

Pop,
R&B,
Soul,
Jazz,
Blues,
singer/so
2008 temakväll ngwriter Fotografi

Kvinna

rosa

Fet rak
(san serif) Vit

Debaser

Smal rak

vit

2008 Konsert

Man

Vit

Fet serif

Luger

fet serif

svart

Man,
Grupp

Fet rak
flerfärgad (san serif) svart

swedbeat fet serif

svart

abstrakt

Fet rak
flerfärgad (san serif) svart

WWDIS

svart

Grupp

Svartvit
(mörk/grå
)
Smal serif Vit

monstera fet serif

vit

abstrakt

Svartvit
(mörk/grå Fet rak
)
(san serif) Vit

nons
records

fet rak

svart

abstrakt

röd

Smal rak
(san serif) röd

Debaser

Smal rak

röd

Kvinna

lila

Fet rak
(san serif) Vit

Debaser

fet rak

flerfärgat

Man

Svartvit
(mörk/grå Fet rak
)
(san serif) svart

Debaser

fet rak

svart

abstrakt

Svartvit
(mörk/grå Fet rak
)
(san serif) svart

Debaser

fet rak

vit

Fet rak
(san serif) svart

Debaser

Smal rak

grön

2006 Konsert

rock

Pop

Fotografi

2008 Konsert

rock, Pop Fotografi

2012 Konsert

Pop,

Illustratio
n

2008 Konsert

Pop, Folk
American
a
Fotografi

2006 festival

Indie/alter Illustratio
nativ
n

2008 festival

blandat

Illustratio
n

blandat

Illustratio
n

2010 Blandat

2011 Konsert

Pop

Fotografi

Konsert,
2011 Klubb

blandat

Illustratio
n

2007 Konsert

Indie/alter Illustratio
nativ,
n

Man,
Grupp

lila

svart

fet rak
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blandat

2007 Konsert

rock,
Metal,
goth

2007 Konsert

rock,
Country,
Latino

2011 Blandat

Pop,
Indie/alter Illustratio
nativ
n

2008 Konsert

Fotografi

Man,
Grupp

Svartvit
(mörk/grå Fet rak
)
(san serif) Vit

Illustratio
n

endast
text

blå

Natur

blå

Man,
Grupp

Svartvit
(mörk/grå
)
Smal serif svart
Svartvit
(mörk/grå
)
Fet serif

rock, goth Fotografi

välgörenh
2009 et
blandat

Fotografi

Natur

2008 Konsert

Illustratio
n

Man,
Grupp

vit

Fet rak
(san serif) Vit

Luger

fet serif

svart

Smal rak
(san serif) blå

Debaser

Smal rak

vit

AEG
LIVE

Smal rak

vit

Debaser

Smal rak

flerfärgat

gul

Fet rak
(san serif) svart

Luger

fet rak

svart

EMD/dan Illustratio
ce
n

Luger

Smal rak

vit

2010 Konsert

rock

Kvinna,
Svartvit
Man, djur (mörk/grå
(lejon)
)
Smal serif svart

Live
nation

fet rak

svart

2008 Konsert

rock,
Indie/alter Illustratio
nativ
n

Luger

Smal serif röd, blå

2008 Konsert

Metal

Illustratio
n

Man

röd

Fet rak
(san serif) Vit

2008 Konsert

rock,
Indie/alter Illustratio
nativ
n

Abstrakt

gul

Smal serif svart

2008 Konsert

rock,
Indie/alter
nativ
Fotografi

Man,
Grupp

gul

2014 Konsert

singer/so
ngwriter Fotografi

Kvinna

2014 Konsert

blandat

Man

Fotografi

Fotografi

person,
döskalle

röd

fet serif

Man,
Grupp,
Svartvit
ansiktslös (mörk/grå Smal rak
a
)
(san serif) Vit

2010 Konsert

rock

Sweden
rock

Svartvit
(mörk/grå
)
Smal serif Vit

fet rak

vit

AEG
LIVE

fet rak

svart

Smal serif svart

AEG
LIVE

fet rak

vit

pastell

Fet rak
(san serif) svart

Live
nation

röd

Fet rak
(san serif) Vit

Debaser
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Bilaga 5: Bilder
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Pressrelease
Uppsala universitet
Institutionen för informatik och media

Nyckeln till en lyckad om-profilering
Skippa produkttänket när du ska expandera och om-profilera din verksamhet – det är
grundkonceptet för företags service som är nyckeln till en lyckad förändring.
Genom att hålla fast vid grundvärderingar och koncept kan verksamheten förgrena sig
i riktningar långt från vad den var vid starten.
Detta har studenterna Elin Simmesgård och Kerstin Falk vid medie- och
kommunikationsvetenskapliga institutionen vid Uppsala Universitet kommit fram till
genom forskning inom området strategisk kommunikation med fokus på omprofilering för företag. Genom en fallstudie av konsert- och eventföretaget Debaser i
Stockholm, som gått från att ha varit en underground källarklubb vid Slussen till att
vara ett etablerat eventföretag med konferenser och restaurangverksamhet, har
studenterna utvecklat en förståelse för hur företag framgångsrikt kan kombinera skilda
verksamheter. Detta utan att förlora sitt kärnvärde. Tidigare teorier inom
forskningsområdet har förespråkat en koppling mellan företagets originalprodukt och
den nya produkten vilket Simmesgård och Falk ifrågasätter i studien då
serviceföretags varumärken primärt är kopplade till den service som ges vid
levererande av produkten.

”Debasers om-profilering
– Från o-polerad källarrock till att servera småplock och spela etablerad hiphop”
Elin Simmesgård, elin.Simmesgard.7276@student.uu.se
Kerstin Falk, kerstin.Falk.0178@student.uu.se
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